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Resumo  

A produção em pequenos ruminantes vem ressurgindo nos últimos anos 
como fonte de produção e rendimentos para o produtor rural e considerando que a 
ovinocultura em pequenas e médias propriedades rurais auxilia a manutenção do 
homem no campo, observa-se a necessidade de apoio ao desenvolvimento destas 
propriedades rurais, que não apresentam condições econômicas para contratação 
de apoio técnico ou aperfeiçoamento de seus proprietários, ao manejo de criação. 
Este trabalho tem o objetivo apresentar o projeto que busca capacitar produtores, 
técnicos e alunos interessados na produção ovina, através da ótica de uma atividade 
econômica rentável e estruturada de alto valor agregado e que resulte no resgate da 
cidadania pela melhor rentabilidade no campo. O trabalho vem sendo desenvolvido 
em três etapas, sendo elas: assistência direta ao produtor, realização de cursos de 
capacitação aos produtores, técnicos e estudantes de graduação e ciclos de 
palestras e/ou seminários para os envolvidos na atividade. Foram realizados dois 
eventos envolvendo ciclo de palestras e debates sobre diversos temas de interesse 
na ovinocultura, bem como assistência às propriedades interessadas que foram 
visitadas para um levantamento completo do sistema de produção e problemas 
existentes. Na realização dos eventos, ambos contaram com a participação de, em 
média, 70 pessoas entre produtores, técnicos e discentes dos Cursos de graduação 
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da área das Ciências Agrárias. Na ação da assistência técnica, a partir do 
diagnostico da situação da propriedade, estão sendo desenvolvidos projetos 
pecuários com as atuações propostas para cada situação encontrada e orientação 
ao produtor para implantação das referidas melhorias. Conclui-se que a 
consolidação da atividade de extensão na área da ovinocultura, através 
principalmente da realização das palestras e seminários nos temas gerais da 
ovinocultura, aumenta a possibilidade de incremento na produção deste pequeno 
ruminante e cria perspectivas que este se torne rentável e capaz de manter a 
produtividade, também, fora do período safral. 
 
 
Texto 

A produção em pequenos ruminantes vem ressurgindo nos últimos anos 
como fonte de produção e rendimentos para o produtor rural. A exploração racional 
de pequenos ruminantes é uma freqüente demanda de informações e assistência 
técnica no Rio Grande do Sul, no entanto as informações disponíveis são escassas 
para serem ajustadas em sistemas de produção, ficando aquém das necessidades 
dos pequenos e médios produtores rurais. 

De acordo com Neto (2004), a ovinocultura na região Campanha Gaúcha 
ainda é desenvolvida em sistemas tradicionais de exploração, com baixo 
desenvolvimento ponderal dos animais, baixa eficiência reprodutiva e altas taxas de 
mortalidade dos cordeiros. Para a ovinocultura como um todo, é fundamental a 
melhoria dos indicadores produtivos dos rebanhos, sendo inadmissíveis índices de 
natalidade abaixo de 80%, taxas de desmama de 60-65% e mortalidade de cordeiros 
acima de 20%, como freqüentemente encontramos nos rebanhos gaúchos. 

Porém, a realidade econômica e o permanente aumento da competitividade 
entre e dentro dos setores de produção e comercialização faz com que, cada vez 
mais, seja necessário o uso empresarial e não mais artesanal dos recursos 
produtivos (Corrêa et al, 2009). 

Nesta estratégia de desenvolvimento da pecuária com qualidade em ganhos e 
eficiência no processo produtivo, propõe-se a tecnificação da ovinocultura e dos 
envolvidos em sua produção como alternativa para viabilizar a região, uma vez que 
a criação de ovinos faz parte da cultura regional tornando os produtores menos 
vulneráveis a fatores externos. 

Com a avaliação deste cenário, onde a ovinocultura em pequenas e médias 
propriedades rurais auxilia a manutenção do homem no campo, observa-se a 
necessidade de apoio ao desenvolvimento destes produtores e propriedades rurais, 
que não apresentam condições econômicas para contratação de apoio técnico ou 
aperfeiçoamento de seus proprietários e funcionários, ao manejo de criação. 

Deste modo, objetiva-se a implantação da atividade de extensão do Grupo de 
Pesquisa, Ensino e Extensão – NUPPER, para a evolução da ovinocultura com o 
apoio aos produtores e técnicos na forma de assistência técnica e aperfeiçoamento, 
associado à complementação do aprendizado de alunos de graduação. Além deste 
objetivo, podem ser elencados também como metas propostas: aumentar a 
produção de carne ovina por hectare; melhorar os índices de natalidade e desmama; 
contribuir no desenvolvimento da região e a expansão da ovinocultura na região; 



 

auxiliar nas condições sanitárias do rebanho e reduzir a mortalidade perinatal dos 
rebanhos da região. 

O projeto esta sendo executado na Região da Campanha Gaúcha, tendo o 
município de Dom Pedrito-RS como o pólo principal. A metodologia de ação é 
constituída por três etapas, interligadas entre elas e são elas: a assistência direta ao 
produtor rural, com analise completa de seu sistema produtivo; realização de cursos 
de capacitação aos produtores, técnicos e estudantes de graduação, interessados e 
envolvidos com a cadeia da ovinocultura, e ciclos de palestras e/ou seminários para 
os envolvidos na atividade. 

O inicio das atividades do projeto, foi marcado pela apresentação, aos 
produtores e técnicos envolvidos no setor, de uma palestra para explanação do tema 
e explicação da metodologia que seria desenvolvida. Tal atividade elencou a forma 
de ação da equipe executora, bem como as áreas de atuação do projeto. 

A primeira ação de capacitação dos produtores, técnico e alunos de 
graduação dos cursos de ciências Agrárias do Campus Dom Pedrito realizada foi o “I 
Seminário de Ovinocultura do Pampa Gaúcho”, nos dias 3 e 4 de dezembro de 
2012, e contou com a presença de 83 participantes entre produtores, técnicos e 
alunos de graduação.  

Por se tratar do primeiro evento da região, o I Seminário, foi divulgado através 
da imprensa local impressa e radiofônica, com participação nos principais programas 
da cidade. 

O evento contou com a parceria da Associação dos Criadores de Ovinos de 
Dom Pedrito – ACODOPE e teve o intuito de aperfeiçoar a mão de obra no campo, 
bem como, de sanar dúvidas dos diretamente ligados à produção ovina. O seminário 
tratou de temas atuais e de interesse comum e as palestras foram ministradas por 
profissionais de renome em suas áreas de atuação. 

Foram discutidos assuntos na área de controle de verminose em ovinos, 
genética Booroola, manejo de pastagens e alternativas de suplementação para 
cordeiros e uma mesa de debate intitulada de “Ovinocultura em Foco”, que contou 
com a participação de produtores rurais, presidentes das associações de 
ovinocultores de Dom Pedrito e Bagé, presidentes de cooperativas ligadas à 
ovinocultura e agentes ligados as secretarias municipais de Dom Pedrito e Bagé – 
RS, contemplando todos os elos da cadeia da produção ovina.  

A segunda ação para capacitação, ligada ao projeto, foi à organização e 
realização do “III Ciclo de Palestras em Ovinocultura” dentro da programação oficial 
da “34ª Feira de Ovinos de Verão e 25ª Lã e Carne”, realizada em 1º fevereiro de 
2013, em parceria com o Sindicato Rural de Dom Pedrito e ACODOPE. O evento 
contou com a participação de alunos dos Cursos de graduação do Campus Dom 
Pedrito – UNIPAMPA, bem como produtores rurais e técnicos ligados à ovinocultura. 
Os temas abrangidos pelas palestras envolviam cuidados e necessidades 
nutricionais da fêmea ovina no período de reprodução e gestação, e peculiaridades 
e alternativas para reprodução em ovinos. Neste evento, foram registradas as 
presenças de 71 pessoas.  

Para comprovação de ambas as atividades foram confeccionadas listas de 
presenças para emissão dos certificados pela Pro - Reitoria de Extensão - PROEXT, 
para os participantes que comprovaram presença em 75% da atividade. Pode ser 



 

observada no Gráfico 1, a participação elencada em ambos os eventos. Quanto aos 
cursos de capacitação, estão previstos para serem realizados em meados de 2013. 

 

 
 
Gráfico 1 – Número de participantes, em cada categoria, nos eventos organizados dentro do 

Projeto de Extensão “Assistência Técnica, Aperfeiçoamento e Atualização em Ovinocultura na Região 
da Campanha Gaúcha” 

 
Contemplando a ação de assistência técnica do projeto, o Grupo NUPPER foi 

procurado por alguns produtores interessados com a finalidade de solucionar as 
dificuldades técnicas que encontram em sua exploração ovina. Selecionaram-se, a 
princípio, três pequenas propriedades rurais que foram visitadas para um 
levantamento completo do sistema de produção e problemas existentes. Foi 
confeccionado um questionário para ser aplicado ao produtor para diagnóstico 
completo de cada situação. As questões gerais, levantadas no referido questionário, 
podem ser visualizadas na Tabela 1. 

A partir do diagnostico da situação real das propriedades estão sendo 
desenvolvidos projetos pecuários com propostas para melhorias considerando cada 
situação encontrada. Além disto, estão sendo realizadas visitas periódicas para 
orientação técnica aos produtores para implantação das ações indicadas. 

Na avaliação de cada uma das propriedades, foram observados problemas 
relacionados à verminose, baixa taxa de desempenho reprodutivo (fertilidade, 
natalidade e desmame), baixo ganho de peso e retardo na terminação dos cordeiros. 
Inicialmente notou-se que, as propriedades abrangidas pelo projeto, sofrem por um 
dos principais entraves da ovinocultura que é a resistência dos endoparasitas aos 
anti-helmínticos existentes no mercado. No intuito de resolver esta questão estão 
sendo realizados testes de eficácia em vários princípios ativos e exames para 
contagem de ovos por grama de fezes (OPG) para determinar o antiparasitário 
adequado a cada produtor, visando à economia com medicamentos e as reduções 
das perdas na produção animal, ligadas a enfermidade. 

O desenvolvimento do projeto tem alcançado os objetivos propostos, no que 
tangem a capacitação e aperfeiçoamento de agentes ligados a produção ovina. 
Observou-se que as palestras ministradas abrangiam os temas de maior interesse 
por parte dos produtores, técnicos e alunos que participaram dos eventos, e após 
cada uma das palestras foi aberto espaço para discussão e perguntas, com extensa 
participação, principalmente de produtores e técnicos. 



 

TABELA 1 - Questões gerais levantadas no questionário aplicado aos 
produtores rurais no momento inicial de assistência técnica às propriedades 
atendidas pelo projeto 

 

Quanto à propriedade rural 

Existe um controle de custos em sua propriedade? 

Qual a área, em ha, destinada à ovinocultura? 

Quanto ao sistema de produção 

Qual o objetivo da criação de ovinos em sua propriedade? 

São medidos índices de produção? Quais? 

Quanto ao sistema reprodutivo  

Há controle do sistema de reprodução? Qual? 
Há seleção de animais para a evolução genética do rebanho? Como 
é realizada? 

Quanto ao sistema sanitário  

Realiza calendário sanitário? 

Há histórico de doenças? 

É feito o diagnóstico laboratorial das doenças? 

Quanto ao sistema nutricional  

Qual é o sistema de pastejo utilizado para os ovinos durante o ano? 

Que sistema de alimentação é utilizado? 

Existe nutrição diferenciada para alguma categoria? 

 
Ressalva-se ainda, quanto ao I Seminário, que a sua segunda edição deverá 

ocorrer em um período anterior ao realizado no ano anterior, no intuito de abranger 
temas ligados a terminação de cordeiros e reprodução ovina. Uma vez que foi 
notado que os produtores buscam informações práticas para colocá-las em exercício 
de acordo com o período produtivo, que se encontra a sua propriedade.  

Já no que se refere ao III Ciclo de Palestras da Feira de Verão, foi observado 
e solicitado pelos produtores e técnicos que a próxima edição seja realizada no 
período da noite, com a finalidade de envolver um maior numero de interessados. 
Ambos os eventos foram recebidos pela comunidade produtores e técnicos, bem 
como de alunos, com interesse, perspectivas de melhoria e intensificação do 
sistema de produção como um todo. 

 
 

Considerações Finais 
A identificação de tópicos de interesse ao produtor rural no que se refere à 

reprodução, manejo, nutrição e sanidade possibilitará o desenvolvimento de ações 
aplicadas pontualmente, que buscarão atender a demanda do setor, bem como 
nortearão o desenvolvimento de atuações mais profundas e complexas, para suprir 
a comunidade atendida. 

O levantamento sobre a real condição das propriedades rurais ocupadas na 
criação de ovinos, quanto ao tipo e condições de produção, se faz importante 
quando se visa um crescimento consolidado do setor. Neste caso a avaliação 



 

econômica, realizada em conjunto com as ações de assistência técnica dentro das 
propriedades atendidas, com o intuito de embasar a discussão e conhecer os custos 
e benefícios, possibilitará estimar gastos com implantações, alimentação, etc., em 
contrapartida aos lucros da venda da carne, lã e/ou leite, para indicar a viabilidade 
da execução desta exploração dentro da propriedade rural. 

A possibilidade de melhorias na produção deste pequeno ruminante, 
adaptadas o sistema tradicional de criação, cria perspectivas que este se torne 
rentável e capaz de manter a produtividade, também, fora do período safral. 
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