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A V Missão Brasil–Uruguay foi programada e uma vez mais, é realizada pelo 

Grupo de Extensão da Pesquisa em Ovinos e Caprinos – GEPOC com as associações 

ACCOMIG e ASPACO. Monitorada por técnicos especialistas brasileiros e uruguaios, a 

quinta versão da Missão Brasil-Uruguay será composta por um grupo de no 

mínimo 12 participantes (máximo 20 participantes), técnicos, gestores e 

formadores de opinião brasileiros, acompanhados pelos presidentes das associações 

de Minas Gerais (ACCOMIG), de São Paulo (ASPACO) e do GEPOC. A coordenação 

operacional dessa Missão está a cargo da médica veterinária extensionista, Heloisa 

Magalhães, Coordenadora da Divisão de Extensão Rural do GEPOC.    
 

Objetivo – Apresentar e vivenciar a organização da cadeia produtiva ovina 

mais bem estruturado da América do Sul, que se organizou nas ultimas duas 

décadas, para atender a demanda de carne ovina, como forma complementar de 

renda com a lã. O Cordeiro Pesado é um produto tipo exportação, de alta qualidade, 

que deve atender a requisitos de idade, peso, condição corporal e lã, e pode ser 

produzido com qualquer raça ovina em pastagens melhoradas. O grupo terá a 

oportunidade de conhecer com profundidade o sistema de produção no Uruguai, 

vinculado ao Programa Cordeiro Pesado, como modelo para melhorar a 

competitividade brasileira no segmento da carne ovina e caprina.  Adicionalmente, 

um sistema associado de produção de leite com rebanho ovino corte. O grande 

objetivo será aprender com os uruguaios, o que não estamos conseguindo no Brasil, 

qualidade, volume, regularidade de oferta e preço e, especialmente, a eficiência na 

organização da cadeia produtiva! 
 

Como será a V Missão Brasil Uruguay - A programação busca apresentar  

aspectos relevantes nos sistemas de produção, projetos vinculados ao INAC/SUL - 

Instituto Nacional da Carne e Secretariado Uruguaio da Lã. Nas visitas aos mais 

diversos sistemas de produção, os participantes poderão vivenciar no campo, a 

forma de sucesso de organização da produção uruguaia tanto na escala familiar, 

quanto na escala industrial de cordeiros, visitando os distintos elos da organizada 

cadeia produtiva da carne ovina no Uruguai. Palestras e mesas de debate compõem 

a apresentação e interação entre os participantes brasileiros e a equipe técnica 

uruguaia que nos recebe. Ao final, os participantes recebem o certificado de 

participação e elaboram documento final de consolidação das sugestões iniciais para 

construção de projetos pilotos brasileiros adequando-se as informações recebidas e 

exemplos vivenciados durante a Missão Técnica. 
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PROGRAMAÇÃO 

V MISSÃO BRASIL – URUGUAY 

31 de março a 04 de abril de 2014, dia 05 opcional 
 

1 – Primeiro dia 31/03 – Segunda feira – no aeroporto de Guarulhos SP será o 

nosso primeiro encontro embarque TAM vôo PZ 0716 às 9:25 h com chegada prevista em 

Montevideo as 12:00 h. As 12:30 h embarque em micro ônibus para traslado até o hotel 

Crystal. As 14:00 h nosso segundo encontro no saguão do hotel Crystal Palace, para irmos a 

restaurante para apresentação dos participantes, da programação e da equipe técnica, 

distribuição de material de apoio e almoço gastronômico com carne de bovino da raça 

Angus. Jantar e noite livres. 

 

2 – Segundo dia 01/04 - Terça–feira – Tema do dia - Programas uruguaios de 

fomento a ovinocultura - Sistemas leiteiros em rebanhos ovinos de corte/lã como 

renda adicional e como melhoria zootécnica de cordeiros para corte. Após o café da 

manhã 7:30h, traslado hotel até Sarandi del Yi, a 200 km de Montevidéu. Durante o 

percurso,  apresentação dos programas uruguaios de fomento a ovinocultura para pequenos 

produtores - Fundo Rotatório INTA e Sociedade Frisona de Uruguay. Chegada na 

“Cooperativa El Fogón del Negócio Carne Ovina”, com apresentação do Sistema Cooperativo 

uruguaio de primeiro e segundo graus seguida de debates. Traslado a Chacra Sintonia 222, 

para almoço típico com carnes de cordeiro pesado, miúdos de ovinos e doces típicos. Após 

almoço visita a estabelecimentos de produtor de ovinos vinculado ao Programa Cordeiro 

Pesado. Regresso ao hotel. Jantar e noite livres.  

 

3- Terceiro dia 02/04 – Quarta feira – Tema do dia - Mecanismos de 

conectividade Estado-pesquisa – fomento - setor produtivo (via associações, 

cooperativas de primeiro e segundo graus) – indústria - consumidor na cadeia 

produtiva de ovinos de corte/lã no Uruguai. 07:30h, traslado Hotel ao “Centro de 

Investigación y Experimentacion Dr. Allejandro Gallinal” do Secretariado Uruguayo de la 

Lana/Instituto Nacional de la Carne (SUL/INAC), situado em Cerro Colorado, a 180 km de 

Montevidéu, para palestra de técnicos do SUL/INAC, de 10:30 às 12:30 h descrição da 

ovinocultura de corte no Uruguai e o papel e importância do SUL/INAC/Cooperativa Central 

Lanera, na cadeia produtiva de carne ovina uruguaia. Almoço com parrilla de carne ovina da 

raça corriedale tipo Cordeiro Pesado SUL com identificação de cortes sugeridos. 13:30h 

Palestra de técnicos do SUL sobre o “PROGRAMA CORDEIRO PESADO SUL” seguida de visita 

monitorada à Estação de Produção, apresentada por técnicos do SUL, para conhecer o 

rebanho tipo carne, classificação de escore e carcaças Cordeiro Pesado, trabalho a campo 

dos cães pastores na lida com o rebanho ovino e bovino, as pastagens, técnicas econômicas 

de manejo. Regresso ao hotel. Jantar e noite livres. 



 

                                                        
 

MISSÃO BRASIL – URUGUAY OVINOS 
 

 

GEPOC - Rua Des. Mário Matos, 444 –  Belo Horizonte / MG - CEP 30220-410 – Tel/fax: +55  (31) 3221-6966 
E-mail: gepoc.contato@gmail.com - accomigcaprileite@terra.com.br – Página na internet: www.accomig.com.br - www.aspaco.org.br 

 

3 

 

4 – Quarto dia 03/04 - Quinta feira - Tema do dia – Relação comercial 

produtores de Cordeiro Pesado SUL e indústria -  8:00h traslado Hotel até o  

Departamento de San José, a 100 km de Montevidéu, para palestra e visita monitorada à 

planta frigorífica, com detalhamento de requisitos internacionais de bem estar animal. Após 

almoço, visita monitorada a produtor de cordeiros que faz parte do Programa Cordeiro 

Pesado, com produção intensiva em pasto irrigado. Mesa de debates e resumo do conteúdo 

apresentado durante toda a Missão Técnica e propostas iniciais de modelos semelhantes. 

Entrega dos certificados Regresso a Montevideo. Jantar e noite livres. 

 

5 – Quinto dia 04/04 – Sexta feira- Às 10:30h traslado até o Aeroporto Carrasco 

para embarque TAM no vôo JJ8047 as 13:00 h com chegada prevista em São Paulo prevista 

para 15:35 h. 

 

OPCIONAL 

 

Dia 04/04 – Sexta feira - 08:00h, traslado hotel até Colônia del Sacramento, a 180 km de 

Montevidéu. Visita monitorada à Estância ovina com 50 anos de produção agrosilvipastoril, 

com cães e lhamas pastores e mecanização, com economicidade, em rebanho com 2000 

ovelhas. Almoço gastronômico com cortes de carne ovina e bovina, e em seguida, 

caminhada pela antiga, aconchegante e linda cidade de Colônia. Às 17:00h  regresso ao 

hotel em Montevidéu. Jantar e noite livres. 

 

Dia 05/04 – Sábado - Às 10:30 h traslado até o Aeroporto Carrasco para embarque TAM 

no vôo JJ8047 as 13:00 h com chegada prevista em São Paulo prevista para 15:35 h. 

 

 

Realização 

GEPOC – Grupo de Extensão da Pesquisa em Ovinos e Caprinos 

Associação dos Criadores de Caprinos Ovinos de Minas Gerais – ACCOMIG 

Associação Paulista de Criadores de Ovinos – ASPACO 

 

Apoio Institucional 

Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO 

Revista Cabra e Ovelha 

Secretariado Uruguayo de la Lana – SUL 

Facultad Nacional de Veterinária del Uruguay 

Sociedad Uruguaya de Frisona 


