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A ovinocultura é uma atividade tradicional e de importância
socioeconômica na região Sul principalmente pela crescente demanda
por carnes nobres, como cortes de cordeiro, e a valorização de malhas
naturais obtidas a partir da lã ovina. Desse modo, a execução de um
manejo adequado é de fundamental importância para o sucesso da
produção e para a manutenção da saúde e bem-estar animal. O
Departamento de Medicina Animal da Faculdade de Veterinária mantém
um biotério de ovinos que são utilizados nas aulas práticas de diversas
disciplinas. O Programa de Manejo Estratégico de Ovinos da FAVET tem
como objetivo manter o manejo adequado dos ovinos visando à sanidade
e o bem-estar animal, organizado e executado pelos integrantes do
Núcleo RuminAção graduandos de Veterinária e Zootecnia. Permite o
treinamento técnico dos alunos e desenvolvimento de habilidades, como
organização, comunicação, capacidade de solucionar problemas. Para a
comunidade acadêmica da FAVET permite a manutenção sustentável do
biotério de ovinos. O planejamento das ações é discutido em reuniões
semanais com a coordenação e é colocado em prática pelos graduandos.
No último ano, o manejo nutricional dos animais foi realizado através da
implantação de pastagem de verão e inverno. Também foram feitas
manutenções nos piquetes, nas porteiras e na cerca elétrica. Essas
atividades propiciaram maior entendimento sobre implantação de
pastagens e preparo de solo. No manejo reprodutivo foi utilizado
protocolo curto de indução e sincronização do estro, seguido de
inseminação artificial com sêmen fresco em tempo fixo e também para
uma maior taxa de gestação, utilizou-se a monta natural. O diagnóstico
de gestação foi realizado através de ultrassonografia. O manejo sanitário
foi realizado pela observação diária do estado geral dos ovinos, e exame
clínico minucioso quando necessário. Periodicamente foi realizado o
casqueamento corretivo como prevenção de enfermidades podais. A
prevenção de verminoses foi realizada através de manejo estratégico
com vermifugações baseadas no resultado dos exames
coproparasitológicos (OPG) associado ao método FAMACHA e
empregando-se o uso de sal mineral com homeopático. Futuramente,
planeja-se a melhoria da estrutura física dos piquetes e do aprisco e
melhoramento genético dos animais e a continuidade das atividades de
rotina. A ação de extensão assegura a sanidade e o bem-estar dos
ovinos utilizados nas atividades de ensino da FAVET. Também
proporciona aos alunos, através da vivência direta com a criação animal

de ciclo completo, o treinamento técnico necessário para atender as
principais demandas relacionadas à criação de ovinos, auxiliando
produtores rurais no aprimoramento da sua produção. Ademais, a
localização do biotério dentro de um centro urbano possibilita aproximar a
comunidade e os estudantes da universidade dos animais ali presentes,
como ocorre no UFRGS Portas Abertas, instigando o interesse, a busca
de conhecimento e a valorização dos animais de produção.

