




PEÃO TOCA
rebanho no
Pampa gaúcho:
ovinos coloridos
participarão da
Feinco neste mês,
em São Paulo

o mundo velho sem porteira da
pecuária nacional, desde 2006
opera a Associação Brasilei-
ra de Criadores de Ovelhas de
Lãs Naturalmente Coloridas
(Abconc). Ao contrário do que
parece, não é mais uma dissi-

dência racial, e sim uma verdadeira coalizão dentro
da ovinocultura nacional, toda compartimentada
em raças especialistas em lã ou carne. Não fosse tão
pretensiosa, a nova entidade poderia acomodar-se
simplesmente como o "departamento de ovelhas
negras" da poderosa Associação Brasileira dos Cria-
dores de Ovinos (Arco), fundada em 1942. Mas na
pecuária ninguém se contenta em andar na garupa,
nem mesmo os criadores desses animais, cujo maior
talento é produzir lindos pelegos de alto valor.

Sucessora da ex-associação dos criadores de
ovinos da raça karakul, fundada em 1984, a Abconc
congrega criadores de todas as ovelhas de pelagem
escura, não importa a raça - corriedale, crioula, ideal,
ile-de-france, karakul, merino, romney-marsch, su-
ffolk, texel, etc. Frutos aleatórios da ressurgência de
gens sepultados por séculos de ênfase na produção de
lã branca, as ovelhas negras e similares são marginais
desde os tempos bíblicos. Representam naturalmente
de 1% a 2% dos nascimentos da espécie, Sempre foram

criadas mais por hobby que por economia. Parado-
xalmente, são esses obscuros animais que estão aju-
dando a ovinocultura brasileira a sair de um atoleiro
mercadológico. Neste mês, dezenas de ovinos de lãs
coloridas estarão ocupando baias na Feinco, em São
Paulo, o maior evento do setor, onde se apresentam
milhares de ovinos de todas as raças "brancas",

A vocação das ovelhas coloridas para a notorie-
dade não se restringe ao nome politicamente correto
da associação, que tenta explorar um nicho aberto
nos anos 1980 pela expansão das lãs sintéticas e a
simultânea saturação do mercado de lãs artificial-
mente tingidas, O grande diferencial das ovelhas de
cor está em suas lãs de fios grossos com pelo menos
14 tons distintos (na realidade, seriam 27 tonalidades,
segundo algumas fontes), variando do preto ao bege e
passando pelo marrom e o cinza-prateado - matizes
que ainda podem sofrer mudanças graças a banhos
em caldas da flora sulina, como o alecrim, a carqueja e
a chirca. (Respeitando o saber popular, a coleta desses
vegetais tingidores deve ser feita ao amanhecer na lua
nova, Fora daí, não dão bom resultado.)

Para completar quadro tão peculiar, a Abconc é
presidida por Eduardo Amato Bernhard, veterinário
de 36 anos que nasceu, vive e trabalha em Porto Ale-
gre. Gerente técnico de um laboratório de produtos
veterinários, ele não cria ovinos, apenas coleciona



miniaturas desses animais, Embora não tenha ori-
gem rural, viaja constantemente pelo Sul para atuar
como juiz de certames ovinos ou para atender aos
cerca de 70 membros da associação - a maioria mu-
lheres, outra novidade num reduto tradicionalmente
dominado por homens. É uma virada numa história
marcada pelo predomínio das ovelhas de lã branca,
"A Arco finalmente se abriu para o registro de to-
das - todas, sem exceção - as ovelhas coloridas",
diz Bernhard. Sem querer, o presidente das ovelhas
negras tornou-se o denominador comum de uma
convergência de interesses visando tirar a ovino-
cultura da crise das duas últimas décadas.

O maior aliado de Bernhard nessa cruzada gené-
tico-mercadológica é Paulo Afonso Schwab, presi-
dente da Arco, a instituição legalmente responsável
pelo cadastro genealógico da ovinocultura nacional.
Iniciado pelas raças karakul e crioula (que mantém

uma associação própria, criada em 1999), o registro
de animais coloridos só não anda mais depressa por-
que a maioria dos criadores não dispõe de recursos
(ou não tem interesse) para bancar a anuidade e os
custos das três visitas técnicas obrigatórias para a
avaliação tipológica de um cordeiro.

Originária da Ásia, fonte do astracan, a karakul
foi importada pela primeira vez em 1927. A criou-
la, remanescente de raças ibéricas trazidas para a
América na época colonial, foi resgatada pela Em-
brapa Pecuária Sul por meio do trabalho de melho-
ramento genético da veterinária Clara Silveira Luiz
Vaz, Contratada em 1974, nos primórdios da Embrapa,
ela tomou como ponto de partida alguns animais
doados por três fazendeiros gaúchos, um deles seu
pai, herdeiro de uma fazenda iniciada em 1846 no
fundão de Bagé (ver GLOBO RURAL 130, de agosto de

PAULO SCHWAB,
da Arco, com dois
animais da raça
texel (os menores)
e dois corriedales



IMPONENTES,
três exemplares
crioulos: animais
de lã grossa,
naturalmente
colorida, de alto
valor de mercado

1996), Aposentada há quatro anos, Clara Vaz divide
seu tempo entre a fazenda de herança paterna, onde
cria três mil ovelhas, sendo 400 crioulas, e o ensino
do aproveitamento das lãs escuras por artesãs das
periferias urbanas. "A ovelha crioula é ideal para as
pequenas propriedades, pois fornece carne boa, pe-
legos valiosos e lãs excelentes para artesanato", diz
ela. Um bom pelego negro vale pelo menos 150 reais,
ou seja, mais do que a carne contida na carcaça de
um cordeiro jovem (20 a 25 quilos), cujo rendimento
médio gira em torno de 42%.

A crioula e suas irmãs de cor estão saindo da mar-
ginalidade por conta de uma combinação de fatores
positivos. Um item decisivo é sua rusticidade, atri-
buto que se firmou por conta da marginalização. Mal
cuidadas, sujeitas a intempéries, as crioulas ganha-
ram resistência natural, tornando-se menos susce-
tíveis a doenças que afetam os rebanhos comuns,
especialmente as verminoses, "Veja bem", diz a dou-
tora Clara, apontando para um exemplar da raça. "O
carneiro crioulo tem chifres para se defender, e seus

membros são longos, sem lã, para facilitar a fuga dos
predadores." No frigir dos ovos, criar ovelhas crioulas
implica num menor gasto em medicamentos.

A qualidade da carne das coloridas faz parte da
controvérsia geral sobre o rendimento culinário de
cada uma das diversas raças ovinas. Em geral, todo
mundo concorda que o excesso de gordura estra-
ga a carne de ovelha velha, e ninguém resiste a um
assado de cordeiro-mamão. Já o leite é uma desco-
berta recente e promissora. Na Cabanha da Maya,
em Bagé, uma ovelha com gémeos produz até 700
gramas de leite numa única ordenha diária. Para fa-
zer um quilo de queijo, bastam 3,5 litros de leite, cujo
teor de gordura chega a 9%. Dificuldades técnicas à
parte, a grande diferença está no aproveitamento
de seus pelos e peles.

Com a depreciação da lã branca, esmagada pelas
fibras sintéticas, a lã de ovelhas escuras ganhou no-
vo valor, não tanto pela cotação bruta (R$ 1 por quilo,
um terço do valor da lã branca na safra 2009/2010),
mas pelas possibilidades de agregação de valor. Seus



fios grossos se prestam tanto a artesanatos rústicos
como baixeiros (xergões) para cavalgar ou mais re-
buscados, como tapeçarias artísticas. São comuns
no Rio Grande do Sul os palas de lã trançada, as col-
chas espessas, as boinas de feltro e uma crescente
variedade de trabalhos manuais. Se um quilo de lã
de cor lavada vale 14 reais, um quilo de lã trabalhada
alcança de 80 a 300 reais, dependendo do talento
do artesão e da originalidade da peça, Além do velo
diferenciado de 42 centímetros de comprimento, os
animais crioulos, karakul e afins rendem pelegos
bastante valorizados. A doutora Clara Vaz cita como
exemplo a família Bauermann, da Serra Gaúcha, que
se especializou na "exportação" de pelegos coloridos
para o Pantanal do Mato Grosso.

O SUCESS0 mercadológico é fruto da raridade dos
coloridos. As ovelhas de lãs não brancas representam
cerca de 1% do rebanho gaúcho (4 milhões de cabe-
ças) e menos ainda do rebanho nacional (16 milhões).
Embora sejam quase invisíveis na paisagem, conquis-
taram status graças ao trabalho de alguns artesãos
qualificados - mulheres, sobretudo. A fada madrinha

FRANCINE
PERGHER,
com um carneiro
de quatro aspas
(chifres), em
Bagé, RS

ã a 8 dólares o quilo?! Pode pendurar as tesou-
ras, isso foi uma vez e nunca mais. Na última
safra, a cotação mal chegou a 3 reais. Por essas

MODELO ULTRAPASSADO

e outras, a maioria dos criadores não vê perspectiva
de que a ovinocultura volte aos patamares de outro-
ra, quando as ovelhas, só com a lã, garantiam o cus-
teio das fazendas, deixando de lambuja todo o resto,
inclusive a safra de carne bovina,
Com a lã relegada a segundo plano, a Arco aposta na
ovelha-carne, mas com uma cautela desconheci-
da nos bons tempos, Tome-se por referência o pre-
sidente da Arco, Paulo Afonso Schwab, Aos 62 anos,
herdeiro de uma fazenda de mais mil hectares no km
285 da BR-290, em Cachoeira do Sul, ele se susten-
ta com quatro pernas: cultiva arroz e soja nas ter-
ras mais férteis e cria gado e ovelha nas áreas menos
propicias às lavouras, A perna mais fraca faz "rné".
Embora acredite que a ovinocultura tenha se tornado
uma espécie de prima pobre do agronegócio brasilei-
ro - na realidade, ela sempre foi secundária no uni-
verso pecuário -, Schwab acha que a carne de ovelha
(ou melhor, de cordeiro) está na bica para se tornar a
bola da vez do mercado de proteína animal. Para che-
gar lá, bastaria ultrapassar os seguintes obstáculos:

Convencer a população brasileira a comer mais
carne ovina; o consumo anual é de 700 gramas

per capita - são 38,5 quilos de carne de frago, 36 de
carne bovina e 13 de carne suína;

Aumentar (para 100 milhões de cabeças) o re-
banho nacional e ampliar os abates legais, Atu-

almente, apenas um frigorífico paulista faz abates
diários de ovinos, estimulado pela não cobrança do
ICMS. No Rio Grande do Sul, "a pátria da ovinocultura
brasileira", que insiste na cobrança de 12% de impos-
to estadual, 75% dos abates são informais. Como na
maior parte do Brasil;

Aprofundar a experiência do cordeiro premium,
invenção de fazendeiros de Herval do Sul, no

extremo sudoeste gaúcho. Eles formam um clube
com acesso privilegiado a um frigorífico que valori-
za a precocidade dos animais. Ali, o quilo de carcaça é
cotado a 5,80 reais (4,60 reais no mercado comum);

Enfrentar a competição com o Uruguai, que
abastece mais da metade do mercado regular

brasileiro com preços fora do alcance do consumidor
de classe média;

Mudar a imagem da carne ovina, vista como
"sebosa" e de difícil aproveitamento culinário.

Tal conceito é fruto de um velho costume dos criado-
res: eles guardavam os cordeiros tenros para consu-
mo pessoal e vendiam aos açougues os animais ve-
lhos, Essa prática atingiu o auge durante o governo
militar - na época, os quartéis gaúchos compravam
carne de ovelha para alimentar os recrutas, mas o tiro
saiu pela culatra. Como os fazendeiros aproveitaram
a chance para se desfazer do que tinham de pior em
seus rebanhos, a experiência foi cancelada.





do resgate das ovelhas de cor é a artista plástica Li-
de Fayet Hunsche, Rica e disposta a produzir uma lã
diferenciada para suas próprias tapeçarias, nos anos
1970 ela formou um esplêndido rebanho de karakul na
Fazenda do Ipê, em Canela, na Serra Gaúcha. Em Porto
Alegre, numa colina com vista para o Lago Guaíba,
montou um amplo ateliê num casarão de alvenaria,
madeira e vidro construído pelo célebre arquiteto eco-
logista baiano Zanine Caldas, Hoje com mais de 80
anos, Liciê se recusa a vender dezenas de peças ori-
ginais e mantém a sua volta sua única discípula direta,
a premiada artesã Leila Taborda, que aperfeiçoou na
capital o que aprendera em Bagé com a avó.

O r e b ã n h o de Liciê, que chegou a ter 600 ove-
lhas, está reduzido a cento e poucas cabeças. Tanto
o criatório como o ateliê são mantidos por suas três
filhas - mais por razões sentimentais que económi-
cas. Cláudia Hunsche Pinto Ribeiro, que administra o
ateliê, assegura que as peças vendidas pela parceria
Leila-Liciê pagam o valor da lã e o custo das horas
trabalhadas por 12 fiandeiras envolvidas no preparo
do material, mas não resistiriam à imposição de um
bom par de rédeas contábeis, dessas que se usam
nos orçamentos empresariais urbanos. Ao que tudo
indica, o mecenato da veterana senhora Hunsche
está com os dias contados.

Só que as ovelhinhas coloridas atraem mecenas.
Em Bagé, sede nacional da Arco, todo mundo fala da
Cabanha da Maya, montada há seis anos pela empre-
sária carioca Zuleika Borges Torrealba, do ramo dos
transportes costeiros. Como está perto dos 80 anos, La
Torrealba admite ter pressa em fazer as coisas aconte-
cerem. No final de 2009, ela contratou com exclusivi-
dade a veterinária Francine Eickhoff, que se mudou de
Gravataí, onde cria ovelhas karakul e cavalos crioulos,
para a fronteira.' A vantagem aqui é que nenhum pro-
jeto fica para depois, pois não faltam recursos", diz La
Eickhoff, de 33 anos, que preparou 26 ovinos crioulos
para a Feinco, Todos vão em busca de trofeus e meda-
lhas que hão de valorizar a marca. Ainda assim, é certo
que somente os resultados da pecuária não seriam
suficientes para pagar todos os custos da fazenda de
150 hectares, onde trabalham 120 pessoas,

Embora a cabanha de dona Zuleika não possa ser
tomada por enquanto senão como parâmetro de ex-
travagância, os criatórios de ovelhas coloridas estão
em expansão, principalmente no Rio Grande do Sul,
assegura Eduardo Bernhard, presidente da Abconc.
Há também aficionados em Santa Catarina, no Para-
ná, em São Paulo e no Nordeste. Segundo ele, a onda
começou nos anos 1970, na Austrália, e espalhou-se
por outros países como a Nova Zelândia e a Inglater-
ra. Acabou chegando aos Estados Unidos e ao Brasil,
que sediou, em 2009, em Canela, o sétimo congresso
mundial dos criadores desses animais. Com a vinda
de 70 criadores estrangeiros, que visitaram diversas
propriedades no interior gaúcho, o Brasil entrou para o
'colours club". É uma situação novano cenário da ovi-
nocultura brasileira. Os criadores tradicionais, fixados
majoritariamente nas raças' 'brancas", estão na con-
tingência de tirar o chapéu para as "escurinhas",
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tal, serão expostos quatro mil animais de 20 raças diferentes: crioula, ka~
rakul, texel, santa-inês, ile-de-france, suffolk, merino-australiano, ber-
gamácia, romney-marsh, border-leicester, lacaune, dorper, poll-dorset,
hampshire-down, bóer, saanen, alpina, anglo-nubiana e toggenburg. Em
sua primeira edição, há sete anos, a Feinco expôs apenas 100 cabeças -
agora, após anos de crescimento sucessivo, espera quatro mil. "O suces-
so da Feinco no ano passado foi tamanho que nós tivemos de reservar um
espaço de 50,000 metros quadrados neste ano (em 2009, o evento ocu-
pou 30,000 metros quadrados)", diz Décio Ribeiro dos Santos, diretor do
Agrocentro, que promove a exposição,

A criação de ovinos e caprinos no país experimenta avanço significa-
tivo, especialmente para corte - a raça ovina dorper, por exemplo, origi-
nária da África do Sul, cresceu inacreditáveis 900% no Brasil em três anos.
O consumo de carnes aumentou bastante e movimentou tradicionais re-
giões produtoras como o Sul (no caso dos ovinos) e Nordeste (caprinos,
principalmente), as quais passaram a suprir parte da demanda de merca-
d o - o Brasil ainda importa carne do Uruguai, da Argentina e de outros pa-
ises. Se o leitor não tem interesse na criação, vale a pena ir à Feinco para
constatar a evolução morfológica dos animais, além da docilidade - as
crianças adoram. Em 2009, uma baia atraiu particularmente a atenção da
criançada. É que dentro dela estava Dengoso, um vistoso bode de 80 qui-
los e chifres colossais. Na realidade, um superbode, pois Dengoso produ-
ziu duas mil doses de sémen somente de setembro a dezembro de 2008.

Sebastião Nascimento

VII Feira Internacional de Caprinos e Ovinos {Feinco 2010) será rea-
lizada de 9 a 13 deste mês no Centro de Exposições imigrantes, em
.São Paulo, reunindo cerca de 250 criadores de todo o país. No to-

A FESTA DOS CRIADORES

Text Box
Fonte: Globo Rural, São Paulo, n. 293, p. 24-31, mar. 2010.




