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Uma alternativa para diversificar a renda e su-

portar variações de mercado pode estar na união de 

bovinos e ovinos em uma produção integrada. Entre 

as vantagens que esse tipo de produção traz está a 

diversificação da renda, por meio da produção de 

leite bovina e carne ovina, e o benefício do manejo 

das pastagens, além do controle de parasitas nos 

animais. 

Esse relatório tem como premissa estimular uma 

alternativa de diversificação da renda, com leite e 

carne. Estudo realizado por Carvalho et al. (2005) 

mostra que a introdução de ovinos em pastejo com 

bovinos aumenta o retorno econômico em 15% a 

20%, já que transforma a forragem em produto ani-

mal de forma mais eficiente, seja pelo pastejo misto 

bovino e ovino, seja pela melhora geral no manejo.

A aptidão do empresário para esse tipo de 

produção deve ser levada em conta. Além disso, 

antes de optar por qualquer sistema de produção 

é necessário observar três fatores básicos: infraes-

trutura da propriedade, genética do rebanho e mer-

cado (REIS e ÍTAVO, 2009). Nesse sentido, o relatório 

Resumo Executivo

ressalta que os riscos são calculados e os imprevis-

tos minimizados.

As medidas de integração prevêem um estudo 

minucioso sobre a produção e um cuidado especial 

com diversos itens. Além de criar sistemas de 

segurança específicos, também é preciso cuidado 

na complementação alimentar, pois alguns minerais 

essenciais aos bovinos podem ser tóxicos aos 

ovinos, como é o caso do cobre. Para conhecer 

sobre as vantagens e recomendações da produção 

integrada, confira a íntegra desse relatório.
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Integração

INTRODUÇÃO

Muitos economistas falam que é necessário ter 

mais de uma fonte de renda para suportar varia-

ções de mercado. A bovinocultura leiteira muitas 

vezes é trabalhada como única atividade em mui-

tas propriedades, entretanto, existem possibilidades 

de integração, seja com eucalipto (já trabalhado por 

muitos), ou com a criação de ovinocultura. Essa in-

tegração de bovinos e ovinos traz muitas vantagens, 

pois além da diversificação da renda, por meio da 

produção de leite e carne, há o benefício do manejo 

das pastagens e do controle de parasitas nos ani-

mais.

A integração é um tema inovador, em que o pri-

meiro objetivo é aumentar a renda, em vez de de-

pender somente do leite bovino. Outro objetivo im-

portante é o manejo das pastagens, pois as ovelhas 

não refugam aquilo que não apetece aos bovinos. 

Por isso, somente após a organização da bovino-

cultura, há possibilidade de fazer uma criação de 

ovelhas na mesma área, ou seja, depois de retirar 

os bovinos da pastagem, deve ser inserido as ove-

lhas para fazer o repasse, que acaba por beneficiar 

o pasto.

Esse pastoreio de várias espécies tem origem 

nas planícies da África, onde primeiro pastoreiam 

grandes rebanhos de bovídeos de grande porte, 

como os búfalos, para posteriormente os rebanhos 

de cervídeos de pequeno porte como os cervos. Tra-

zendo para a nossa realidade, primeiro os bovinos e, 

posteriormente os ovinos, com benefícios as duas 

espécies (COFFEY, 2001).

Em geral, a ovinocultura é tida como uma ati-

vidade secundária nas propriedades, geralmente 

para consumo interno. A proposta desse relatório 

é de estimular uma alternativa de diversificação da 

renda, leite e carne, mas sempre visando a maximi-

zação dos resultados financeiros e a capacidade e 

aptidão de cada empresa rural leiteira.

INTEGRAÇÃO DE BOVINOS E OVINOS

Há muitos anos pecuaristas gaúchos já fazem 

essa integração em suas fazendas, porém na maio-

ria dos casos de forma extensiva. Em muitos luga-

res a criação era baseada na produção de charque 

bovino e de lã ovina. A proposta de nosso relatório 

é mostrar a viabilidade da criação intensiva de bo-

vinos de leite e ovinos de corte na mesma área (IN-

TEGRAR..., 2010).

De acordo com Embrapa Informação Tecnológi-

ca (INTEGRAR..., 2010), a pastagem suporta uma 

unidade animal, que equivale a uma vaca de 450 

kg. Esse pasto tem a capacidade de suporte de 

cinco ovelhas, ou seja, cada ovelha equivale a 0,2 

unidades de uma vaca. Em Santa Catarina, existem 

exemplos de propriedades com suporte de quatro 

unidades animais, isso significa dizer que é possível 

a criação de 20 ovelhas por hectare, desde que se-

jam seguidos critérios técnicos de criação baseados 

na produção racional e intensiva a base de pasto1. 

O principal benefício da integração de vacas e 

ovelhas é a redução da contaminação por parasitas 

na pastagem, já que quebra o ciclo dos parasitas 

e também promove a melhoria da qualidade e na 

quantidade de pasto produzido, o que faz com que a 

produtividade aumente (AMARANTE, [2009]).

1 - Para mais formações ver relatório SIS – Leite a Base de Pasto (RAMON, 
2012a).
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Bovinos e ovinos 

Referente ao hábito de pastejo, os ovinos são mais 

seletivos que os bovinos optam pelo pasto mais nu-

tritivo, principalmente as folhas. Já para os bovinos 

que possuem maior capacidade de armazenamento 

no rúmen, a quantidade é importante e são menos 

seletivos. As ovelhas pastam rente ao solo e pos-

suem grande mobilidade dos lábios fendidos para 

escolher o que comem. Já as vacas têm pouca 

mobilidade nos lábios e é a língua o principal ins-

trumento de apreensão de pasto o que resulta em 

menor seleção da pastagem consumida. Assim, os 

bovinos consomem maior quantidade de talos ou 

colmos que os ovinos (RAMOS, 2005).

VANTAGENS DO SISTEMA INTEGRADO DE LEI-

TE E CARNE

Segundo a Associação Brasileira de Criadores de 

Ovinos (2010), são inúmeras as vantagens da inte-

gração de bovinos e ovinos, dentre elas:

- os animais apresentam melhor aspecto sani-

tário, diminuição na necessidade de uso de vermí-

fugos;

- maior produção de carne e leite por hectare;

- minimização da degradação da pastagem;

- diversificação da renda da propriedade com a 

venda de leite e ovinos;

- melhor aproveitamento de áreas com relevo 

acidentado;

- aproveitamento pelos ovinos da pastagem re-

jeitada pelos bovinos;

- diluição dos custos totais;

- maior rentabilidade da propriedade;

- melhor aproveitamento da pastagem, já que os 

ovinos consomem algumas ervas daninhas que os 

bovinos não consomem.

Em criação mista, não é necessário o controle 

químico ou mecânico, pois algumas espécies inde-

sejáveis na pastagem como a carqueja (Bacharis tri-

mera), caraguatá (Eryngium horridum), maria mole 

(Senecio brasiliensis), picão preto (Bidens pilosa) e 

caruru (Amaranthus sp) são exemplos de ervas da-

ninhas que são consumidas pelos ovinos. Eles con-

somem também algumas plantas que são tóxicas 

somente aos bovinos, diminuindo os índices de into-

xicação das vacas (COFFEY, 2001).

Uma das principais vantagens do pastejo de 

bovinos e ovinos é a utilização da pastagem pelas 

ovelhas que foi rejeitada pelas vacas devido a seus 

dejetos. Segundo Carvalho et al. (2005), essa rejei-

ção se dá primeiramente devido ao odor das fezes e 

depois pela maturidade da planta. Essa área rejeita-

da pelos bovinos chega a 15% da pastagem, 

As ovelhas, por pastarem mais baixo, deixam as 

pastagens em melhores condições para os bovinos, 

fazendo com que seja minimizado o uso de roçadas 

frequentes que aumentam o custo de produção e a 

demanda de mão de obra.

Carvalho et al. (2005) cita que a introdução de 

ovinos em pastejo com bovinos aumentaria o retor-

no econômico em 15% a 20%, já que transforma a 

forragem em produto animal de forma mais eficien-

te, seja pelo pastejo misto bovino e ovino, seja pela 

melhora geral no manejo.

Outro estudo, que aponta excelentes resulta-

dos, foi realizado nos Estados Unidos. As pesquisas 

mostraram que a adição de uma ovelha por vaca 

aumentou o lucro em 29% em relação à criação de 

gado bovino solteiro, sem reduzir o desempenho bo-
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vino (PADGHAM, 2006).

Além das vantagens citadas, antes de optar por 

qualquer sistema de produção é necessário levar 

em conta três fatores básicos: infraestrutura da pro-

priedade, genética do rebanho e mercado (REIS e 

ÍTAVO, 2009). Dessa forma os riscos são calculados 

e os imprevistos minimizados.

A criação integrada de bovinos e ovinos tam-

bém possui algumas necessidades básicas, como a 

adaptação das cercas e currais de manejo para que 

não haja fuga dos ovinos que são animais de menor 

porte. Para bovinos um fio eletrificado a 80 centíme-

tros do solo é suficiente, mas para ovinos três fios 

eletrificados, um a cada 25 centímetros são neces-

sário e nem sempre suficientes (RAMON, 2013).

Outro ponto negativo da criação de ovinos é o 

grande número de mortes de animais por predado-

res, principalmente cães, por isso a necessidade de 

em fechar os animais a noite em galpões.

RENDA COM OVINOS

Para fazer a integração da produção de bovino 

com ovino, é necessário definir qual será o objetivo 

da criação de ovinos: carne, lã, leite ou pele. A es-

colha da raça adequada, com maior habilidade para 

cada produção e com adaptação ao local de criação, 

é fundamental para ter êxito no empreendimento.

Também há raças de dupla aptidão, por exemplo, 

a carne e o leite podem ser utilizados. Abaixo, segue 

informações baseado na aptidão das principais ra-

ças ovinas, segundo Teixeira (2008):

- Na produção de carne ovina podem ser utili-

zadas raças especializadas como a raça Hampshire 

Down, Suffolk e Texel, em que os animais chegam 

a atingir 27 kg de peso vivo aos 70 dias de idade. O 

valor pago pelo quilo vivo da carne ovina é de R$ 5, 

aproximadamente.

- Para a produção de lã ovina pode ser utilizada a 

raça Merino Australiana, a raça Ideal ou as raças de 

dupla aptidão carne e lã como a Corridale, Romney 

Marsh e Ile de France.

- Já na produção de peles ovina a raça Karakul e 

a Crioula, além da raça Santa Inês que também tem 

aptidão para carne.

- Na produção de leite de ovelha o destaque é da 

raça Lacaune, Bergamácia e East Friesian. Nessas 

raças também podem ser exploradas a produção de 

carne, porém, o leite ovino é o que representa maior 

rentabilidade, pois cada ovelha chega a produzir 1,5 

litro de leite por dia, cerca de 250 litros em uma lac-

tação, com valores pagos por litro de leite de cerca 

de R$ 2,50.

MANEJO DE VACAS COM OVELHAS

O principal cuidado com os ovinos é a vermino-

se que ataca e causa grande índice de mortalidade. 

Para combater esse mal, além de desverminar os 

animais de forma eficiente, é necessário o manejo 

racional dos piquetes2.

Em um estudo feito no estado de São Paulo, o 

pastejo rotacionado e alternado com bovinos dimi-

nuiu o tratamento com antiparasitários para ovinos, 

onde só havia pastejo rotacionado sem bovinos fo-

ram necessários cerca de duas vezes mais trata-

mentos parasitários do que quando existia a inte-

gração (REIS et al., 2009).

2 - Para mais formações ver relatório SIS – Pastoreio Racional Voisin (RAMON, 
2012b)

Integração
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Uma forma de otimizar o aproveitamento da 

pastagem e controlar a verminose é com o uso de 

dois lotes, um com bovinos e outro com ovinos. Por 

exemplo, se a propriedade possuir 60 piquetes, com 

tempo de ocupação de um dia por piquete, a cada 

60 dias o rebanho voltaria no piquete, mas esse 

tempo é muito grande e em muitos casos o pasto 

passaria do ponto, pois em média o tempo de re-

pouso da pastagem é de 30 dias, salientando que 

deve-se levar em conta a altura do pasto e não o 

tempo. Entretanto, trinta dias de descanso da pas-

tagem, não são suficientes para quebrar o ciclo dos 

parasitas (RAMON, 2012b).

O ideal é que enquanto o lote de bovinos esti-

ver no piquete número 1, o lote de ovinos esteja no 

piquete número 30, assim quando as vacas estive-

rem no piquete 30, as ovelhas estarão no piquete 

60. Dessa forma, respeita-se o tempo de descanso 

da pastagem de 30 dias aproximadamente. O prin-

cipal é que cada categoria animal, seja bovina ou 

Imagem 1: Exemplo de sintoma de atuação de parasitas: análise da coloração da membrana ocu-
lar, quanto mais clara maior anemia. Foto: do autor tirada em 2009.

ovina, só retornará ao mesmo piquete após 60 dias, 

fazendo com que seja quebrado o ciclo de muitos 

parasitas (RAMON, 2012a). É claro que o pastejo dos 

animais pode ser feito de forma simultânea, ou seja, 

no mesmo lote podem conviver ovinos e bovinos, 

porém sem a vantagem do longo intervalo entre 

pastejo. Os bovinos e os ovinos têm hábitos de con-

sumo de forrageiras distinto, de forma que um não 

prejudica o outro na pastagem (FILHO, 2012). 

O médico veterinário da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catari-

na (Epagri), Jaime Alcir Vieira Prestes, relata que é 

possível que as vacas pastejem primeiro, conferin-

do alta produção leiteira, enquanto que as ovelhas 

poderão ir logo a seguir, consumindo o excedente 

de pastagem que lhes possibilitará boa produção3.

Vale lembrar que um dos principais cuidados na 

produção mista é no fornecimento de sal mineral, 

pois alguns minerais essenciais aos bovinos podem 

ser tóxicos aos ovinos, como é o caso do cobre. 

Portanto, é necessário o fornecimento de minerais 

específicos para cada categoria e, em especial, para 

cada espécie em separado para não haver ineficiên-
3 - A informação foi repassada em entrevista cedida a este autor.  

Bovinos e ovinos 
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cia no consumo e em especial intoxicação de ani-

mais (MULTI-SPECIES..., [20-?]).

CONSIDERAÇÕES

A integração de ovinos e bovinos na mesma área 

maximiza o uso da pastagem, pois evita desperdício 

dos pastos, proporcionando aumento da carga ani-

mal e por consequência da rentabilidade por área.

Os resultados das pesquisas com a integração 

da produção são animadores, mas um dos princi-

pais gargalos para a expansão da ovinocultura é a 

especialização da mão de obra, em especial conhe-

cimento em manejo e controle sanitário. Para ini-

ciar uma nova atividade na propriedade é preciso 

conhecer muito sobre ela, principalmente referente 

ao mercado, como o caso da carne ovina que apre-

senta franco crescimento.

Os ovinos são versáteis e facilmente adaptáveis 

às condições de clima e manejo das propriedades. 

O empresário de leite pode se beneficiar dessa in-

tegração, por meio do consórcio com as vacas e até 

mesmo com reflorestamento que é o caso do sis-

tema silvipastoril que visa à produção racional de 

leite, carne e madeira na mesma área e ao mesmo 

tempo (RAMON, 2012b)

A viabilidade da implantação de sistemas in-

tegrados só justifica-se quando a produtividade é 

maior do que sem a integração. Mas, outros bene-

fícios devem ser avaliados, pois num sistema inte-

grado há diversificação da produção, não deixando o 

produtor dependente da renda de um único produto, 

garantindo sustentabilidade em períodos de crise.

Antes de investir em qualquer atividade é neces-

sário analisar a viabilidade, o custo benefício, se vale 

ou não a pena o investimento financeiro e o tempo 

do investidor, ainda mais quando for um sistema 

integrado que exige maior conhecimento por parte 

do empresário, já que é uma atividade inovadora e 

complexa, em que os riscos podem ser maiores de-

vido à carência de experimentações.

Integração
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