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Apresentação
O Fundo Rotativo de cabras e ovelhas tem se 
tornado uma ferramenta poderosa de organização 
da juventude camponesa do Polo da Borborema, no 
Agreste da Paraíba. É por meio dos Fundos Rotativos 
que os jovens promovem sua auto-organização, e 
ainda vem gerando renda e autonomia.

Para aprimorar a criação dos animais, foram 
realizados seminários, oficinas e visitas para debater 
os problemas sanitários mais comuns nos rebanhos 
dos jovens criadores. Nessa cartilha, buscou-se 
trazer de forma lúdica os principais ensinamentos 
desses encontros.

Os encontros e a cartilha foram realizados com 
o apoio do Projeto Sementes do Saber, que conta 
com a parceria do Comitê Católico Contra a Fome 
a Favor do Desenvolvimento (CCFD) da França e 
cofinanciamento da União Europeia.
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Oi, João,
tudo bem?

Olá, Roberto, tudo! 
E com você?

Eu estou bem, mas
minhas ovelhas, não! 
Estou aqui aperriado!

Este mês tenho que 
fazer o repasse do 
Fundo Rotativo das 
ovelhas, e eu não 

vou conseguir.

O que foi? 

Mas o que 
aconteceu?

Minhas ovelhas adoeceram 
e não pariram, não tenho 
borregas para entregar.
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Elas ficam tristes, amufinhadas, 
com pêlo arrepiado, até pararam 
de comer e emagrecem muito. 

E o que ela fez?   
Ainda estão morrendo?

Não tive esse 
problema não, mas    

as ovelhas de Janaína 
adoeceram e algumas 
até morreram quando 
recebeu seu animal.

Não, ela participou de uma 
oficina sobre Fundo Rotativo e 
lá aprendeu muita coisa sobre 

como cuidar das ovelhas. 
Vamos lá na casa dela. Ela 

pode te ajudar.
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Oi, Janaina! 
Tudo bem?

Eu estou bem. Mas Roberto 
está com problemas de saúde 
nas ovelhas que recebeu do 

Fundo Rotativo

Ah Janaína, minhas ovelhas 
ficaram tristes, amufinhadas, 

com pelo arrepiado, até 
pararam de comer. Já 
emagreceram muito.

Já tive este problema 
também, Roberto

 Ah é Roberto! 
O que aconteceu?

Olá, Roberto! 
Oi, João, tudo 
e com vocês?
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Nossaaaaaa!
Como suas borregas são 
bonitas! E estas marrãs... olha 
que maravilha! Gooordas, com 
pelo brilhante, que bonita!

Calma, Roberto! Uma 
pergunta de cada vez. 

Resolvi sim!

É? Resolveu? 
Como você resolveu?

Meus animais hoje são sadios. 
Vou dizer tudinho como fiz, mas 
vamos lá conhecer os animais.
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É Roberto, ela está bonita assim 
porque foi bem cuidada desde 
que nasceu. Eu aprendi que os 
borregos e os bezerros quando 
nascem não têm defesa contra  
os micróbios do ambiente.

Eles recebem esta defesa 
quando mamam o colostro, 
aquele primeiro leite, sabe?
Nesse leite, a mãe passa as 
defesas para o filho.

Depois que descobri isso, 
aprendi sobre a importância 
de alguns cuidados com o 
borreguinho desde que nasce.
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A gente aprendeu que os 
cuidados com os borregos 
inicia com eles ainda na 
barriga da mãe! 

Por isso que lá em casa a gente tem 
o costume de armazenar forragem 
na forma de silo e feno no período 
do inverno, para garantir que não 
falte alimento de qualidade para os 
animais no períododo verão. 

Os cuidados com alimentação   
da mãe são importantes para o 
desenvolvimento do filhote ainda 
na barriga da mãe, né Janaina?

Sim João, isso 
aprendi com 
minha avó.

Ela dizia que se as ovelhas 
não comessem bem 

corriam o risco de perder 
a cria e até morrer. 
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Por isso eu anoto bem direitinho 
o dia em que o carneiro cruza 
com a ovelha, assim sei mais ou 
menos o dia que ela vai parir.

Mas mesmo cuidando bem da 
mãe, a cria quando nasce ainda 

tem pouca defesa contra os 
micróbios, por isso precisa 
mamar o colostro ainda nas 

primeiras horas de vida.

Quanto mais cedo melhor. 

Ai coloco elas em um lugar 
separado, coberto e limpo 
para evitar a contaminação 
do borrego com os micróbios. 
Eu chamo de maternidade.
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Elas ficam ali um pouco antes de parir 
e um pouco depois, até o borreguinho 
ficar talude como tá hoje.

Depois que ela pari, continua 
recebendo uma alimentação 
reforçada para garantir sua saúde 
e a produção de leite para a cria.

Ficavam fracos e, na maioria das 
vezes, quando não morriam ficavam 
atrasados, não desenvolviam. Cuido 
para eles mamarem assim que 
nascem para garantir suas defesas.

Olha Roberto, quando as crias não 
mamavam o colostro nas primeiras horas 
de vida, a gente via os animais com uma 
tosse danada e com muita diarreia.
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Eita! já vi isso em um bezerro. Meu pai 
disse que era o mal do caroara... e ele 
teve primeiro uma bicheira no umbigo e 
depois apareceu com as juntas inchadas.

Isso Roberto, aprendi que isso dá também nos 
bezerros. Por isso a importância de nascer em 
um lugar limpo, mamarem o colostro e terem o 
umbigo cortado e curado com iodo.

Por isso, faço o corte e a cura do umbigo.

Outra coisa é que quando a cria nasce, seu cordão 
umbilical fica aberto e pode criar bicheira, deixando 
que os micróbios caiam no sangue e se espalhem pelo 
corpo, matando o borreguinho em pouco tempo.

Ou, às vezes, deixa 
ele até aleijado, com 
as juntas inchadas.
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Outra coisa Roberto, a gente 
percebeu que depois que algumas 
ovelhas davam cria ficavam com o 
pelo arrepiado, com uma papada 
no queixo e não queriam comer.

Pois é Roberto, descobrimos que os 
vermes eram quem causavam tudo isso. 
Aí passamos a dar, já no primeiro dia 
depois do parto, sementes de abóbora. 
Mas se você tiver folha de bananeira 
pode dar também.

Oxente! Isso acontece sempre 
lá em casa, além da papada no 
queixo o pelo fica sem brilho e 
o olho branco e é danado pras 

ovelhas morrerem.

João foi muito boa sua ideia 
de visitar a experiência de 
Janaína, estou aprendendo 
muitas coisas interessantes.

É, mas não para por aqui 
não, Roberto! Tem muita 
coisa pra gente vê ainda. Vamos dar uma 

olhada no curral!

Mas pra quê? Meu 
problema não é nas 
bichinhas?

Tem tudo a ver, Roberto! Aqui 
em casa a gente mantém tudo 
sempre limpo. Muita gente não 
tem esse cuidado, mas a gente 
sabe que o curral sujo pode 

contaminar os animais.  

Também, como você pode 
observar, os animais jovens 

dormem separados dos 
adultos. Isso é importante 

para evitar doenças.
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Da mesma forma, as ovelhas que 
estão grávidas também ficam em um 
local separado, porque se derem cria 
no meio das outras, ela pode enjeitar 
o filhote. O curral deve ser 
construído em um local que fique 
protegido do frio e da chuva. 

A primeira coisa que a gente 
faz é separar o animal doente 
dos outros sadios. Depois a 
gente faz o tratamento, de 
preferência utilizando plantas 
medicinais.

TRATAMENTO

DOENTE SADIO

Quando a gente compra um novo 
animal ele fica em observação em um 
local separado. Isso é importante para 
evitar a entrada de novas doenças no 
rebanho, como o mal do caroço.

E quando adoece um animal, o 
que é que você faz, Janaína?

16



E nascia principalmente na 
frente do peito, abaixo do 
queixo e da orelha.

Mas foi em uma reunião do 
Fundo Rotativo Solidário que 
aprendi a tratar esse problema.

Lembrei Janaína, esse é um 
problema que aparece muito nos 
animais lá de casa é. Aqui ainda 
não vi nenhum animal com 
caroço. Qual é o segredo, hein? 

Aqui também já tivemos 
esse problema. Todos os 
animais tinham esse caroço.
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A primeira coisa que tem 
que ser feita é não deixar 
o caroço estourar. 

Tem que ficar de olho, 
quando começar a cair o 
pelo na região do caroço, 
é porque já tá maduro.

O tratamento correto é cortar o caroço 
e tirar todo o pus e depois queimar ou 
enterrar toda a secreção. A limpeza do 
corte deve ser feita com iodo.

Janaína, e com relação 
a alimentação, tenho 
curiosidade para saber 
como você faz.

E quando você quer 
vender um animal,  
como é que seleciona?

A gente tem um critério aqui 
de descarte. Por exemplo, 
quando o animal apresenta:

problemas 
durante o 
parto

nascimento 
de borregos 
fracos

muitos problemas 
com verminose

animal que não 
desenvolve bem 
e que rouba, são 

descartados

adoece com 
facilidade

enjeita o 
filhote

Ou seja, a fêmea que tá no final da 
gestação ou amamentando, recebe uma 
ração de melhor qualidade. Da mesma 
forma o reprodutor que precisa de 
energia para cruzar com as fêmeas.

Veja bem Roberto! Aqui a 
gente costuma alimentar 
bem quem trabalha.
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Pois é Roberto, mas temos muito 
ainda que conversar sobre a 
criação. Seria bom você participar 
das reuniões da Comissão de 
Criação Animal junto comigo e 
Janaína, pois lá a gente debate 
vários assuntos do nosso interesse.

Gente, aprendi tanta coisa nessa 
conversa com vocês hoje! Quando 

voltar pra casa já sei como 
reorganizar minha criação! 

Tá certo! Não vou perder 
mais essas reuniões não! 
Mas agora tá chegando 
a hora de ir pra escola.

Muito obrigado Janaina e João pelo 
tanto de conhecimento compartilhado, 
posso dizer que a partir de agora vou 
melhorar minha criação.
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