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UNIVERSIDADE

OVINOSUL
PROGRAMA DE BEM-ESTAR EM OVINOS

Fornecer bem-estar aos ovinos é 
pré-requisito para garantir uma 

produção responsável e de qualidade
APOIO

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Você, membro da cadeia produtiva de ovinos da 
região Sul, está convidado a participar deste  
Programa. Para obter mais informações sobre esta 
iniciativa nos procure no endereço abaixo:

Embrapa Pecuária Sul
Rodovia BR 153, km 603 - Caixa Postal 242
CEP: 96401-970 - Bagé, RS
Fone: +55 (53) 3240-4650
Email: cppsul.sac@embrapa.br



Sistemas de produção de ovinos precisam cada

vez mais promover o bem-estar dos animais,

ou seja, devem garantir que os ovinos tenham

um desenvolvimento saudável, e que o

sistema de manejo atenda às preferências e às

dos animais em todas as fases da vida.

O Programa de Bem-Estar em Ovinos do

Projeto Ovinosul é uma oportunidade

para aqueles produtores e técnicos da cadeia 

necessidades fisiológicas e comportamentais

produtiva de ovinos, interessados em melhorar

as necessidades fisiológicas e comportamentais dos 

ovinos nos sistemas de criação, bem como em agregar 

O Programa visa transferir a técnicos e produtores,

na adequação dos rebanhos de ovinos da Região

Sul do Brasil (RS, SC, PR), quanto a parâmetros de

bem-estar científicos e de impacto comercial

o conceito de Bem-Estar em Ovinos para contribuir

O Programa produzirá e distribuirá materiais

comunicacionais, bem como materiais de 

aprendizagem ao longo do Projeto. Serão

realizados eventos de capacitação e visitas

técnicas a propriedades de ovinos nos três 

estados da Região Sul. As informações de 

bem-estar obtidas nas visitas serão analisadas

e posteriormente integradas a um banco de 

dados para técnicos e a um aplicativo de

celular para tomada de decisão de bem-estar

na propriedade por produtores, de fácil uso.

Estas ferramentas inovadoras de

aprendizagem e de acompanhamento dos 

índices de bem-estar em ovinos, 

cientificamente validadas e de fácil

aplicação, permitirão melhor assistência

técnica e incrementos no manejo da 

animais, no gerenciamento dos processos de

produção e na competitividade da cadeia

produtiva de ovinos nos mercados local e 

internacional. 

propriedade, na qualidade de vida dos

valor ao sistema de produção e aos produtos a serem

ofertados e comercializados.


