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Especialistas garantem que o Estado tem potencial para se tornar grande produtoralternativa

Wisley Tomaz
Da Redação

Oano de 2012 está sendo um dos melhores para o setor
da ovinocultura de corte em Mato Grosso que está se
tornando uma atividade cada vez mais atraente e rentá-

vel. De acordo com o zootecnista e coordenador estadual da ca-
deia produtiva da caprinoovinocultura da Secretaria de Desenvol-
vimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf) Paulo de Tarso, o
Estado tem potencial para se transformar no maior produtor do
país, porém precisa vencer alguns desafios. Entre eles a necessi-
dade da implantação de ações voltadas ao incentivo do consumo,
além de levar conhecimento ao produtor de que a atividade pode
ser rentável, com o atrativo de ocupar um pequeno espaço na pro-
priedade. O coordenador aponta como um dos principais ganhos
este ano a entrada da Federação da Agricultura e Pecuária (Fama-
to) nas atividade do setor. 

O primeiro dia de campo do setor Famato em Campo reuniu
aproximadamente 200 pessoas na Fazenda Herkapi, em Sorriso.
O presidente da Famato, Rui Prado, ressaltou que a entidade está
empenhada em incentivar outras atividades econômicas, como a
produção leiteira, a ovinocultura e também a piscicultura. Prado
disse ainda que Estado oferece inúmeras oportunidades para di-
versificar a produção e desenvolver outras cadeias produtivas
com potencial, mas que ainda são consideradas pouco expressi-
vas, como a ovinocultura.

O Estado possui um rebanho de 1,4 milhões de cabeças de ovi-
nos, de acordo com dados do Instituto de Defesa Agropecuária do
Estado Mato Grosso (Indea), e cresce a uma taxa de 27% ao ano,
respondendo por cerca de 11% do rebanho nacional, que é de 17
milhões de animais. Na avaliação de Paulo de Tarso, a partir de
planejamento e eficiência na criação, como pilares para a boa pro-
dução, a atividade pode ser uma alternativa para diversificar a
geração de renda no campo.

A fazenda Harkapi é considerada modelo na criação de ovinos
e na integração lavoura pecuária. A família Piccoli entrou na ati-
vidade em 2006 com 30 animais. Hoje são 2.500 cabeças das ra-
ças Santa Inês, Dorper, Lacaune, White Dorper e Texel que ocu-
pam apenas 35 hectares da propriedade. Segundo o proprietário,
Hernandes Piccoli, o mais interessante é mostrar que é possível
criar ovinos em integração com outras culturas, como soja e mi-
lho e também a pecuária de corte ocupando áreas mais acidenta-
das, que não são mecanizáveis. 

Paulo de Tarso destaca ainda a implementação da comerciali-
zação como outro incentivo para os produtores, que até pouco
tempo não tinham onde vender sua produção. Recentemente foi
dado início às obras de um frigorífico em Terra Nova do Norte -
com Inspeção Federal - e ainda há dois grandes frigoríficos em
Rondonópolis e outro em Alta Floresta, além de haver comprado-
res de outros estados vindo buscar o produto em Mato Grosso.
“Não podemos mais reclamar que existe só um comprador, as op-
ções a cada dia que passa aumentam”.

Wisley Tomaz
Da Redação

Aquarta edição do Concurso Bor-
rega do Futuro, que reúne em
pista e leilão as melhores fêmeas

jovens das raças Dorper e White Dorper
do país, será realizada este mês entre os
dias 12 e 13 no município de Jarinu (SP).
Promovido pela Dorper Campo Verde, o
grande destaque este ano será a qualida-
de, tanto que há uma preocupação dos ex-
positores em inscrever apenas seus me-
lhores animais. De acordo com os organi-
zadores, como de praxe, as campeãs e re-
servadas em cada uma das seis catego-
rias julgadas, automaticamente, serão lei-
loadas no dia 13, a partir das 14 horas,
evento que deve contar com 45 animais.

A expectativa da organização é reunir

cerca de 200 borregas vindas de proprie-
dades dentro e fora do Estado de São
Paulo. Pelas regras, só podem concorrer
fêmeas entre 04 e 12 meses de idade, que
serão julgadas por Freddie Dreyer, presi-
dente da Namibian Dorper Breeders, um
dos mais respeitados especialistas dessas
raças em todo mundo. Sendo que a cada
ano Dreyer se diz surpreender com a velo-
cidade e qualidade com que o Dorper e o
White Dorper crescem no Brasil. Tanto
que em alguns casos, chegando a compa-
rar a seleções de criatórios renomados na
África do Sul, o berço das duas raças. De
acordo com Lucas Heymeyer, responsável
de vendas da Dorper Campo Verde, as
Borregas premiadas nessa exposição cer-
tamente serão futuras campeãs em pistas
consagradas, como a da Feinco ou da Na-
cional. Isso porque já se trata de um even-

to de grande oportunidade, tanto para
quem participa do julgamento, pela chan-
ce de comparar se o trabalho promovido
está no caminho certo, quanto para quem
investe, pelo acesso à melhor genética
disponível no mercado.

As grandes campeãs e as reservadas
também estão confirmadas no leilão, o ob-
jetivo é igualar a disputa entre os investi-
dores, suas premiações serão reveladas
apenas ao final do remate. No ano passa-
do, por exemplo, Eduardo Lobo, da Caba-
nha Kalil, de Indaiatuba (SP), fez a Reser-
vada Campeã White Dorper da Feinco com
uma fêmea que se consagrou Grande Cam-
peã da raça no Borrega do Futuro’ 2010.
Por seus avanços em sete anos e com ob-
jetivo de promover imparcialidade no
evento que realiza, a Dorper Campo Verde
não competirá no julgamento, mas vende-

rá 20 fêmeas no remate, com o
intuito de fortalecer ainda mais
as negociações.

As raças Dorper e White
Dorper se estabeleceram em to-
dos os cantos do Mundo, e em
termos numéricos, a segunda
maior raça da África do Sul,
possivelmente a maior da Na-
míbia e com grande número na
Austrália e Brasil. A raça tem
se destacado no cenário mun-
dial por ser uma raça extrema-
mente rústica e resistente, com
altíssima adaptabilidade, su-
portando temperaturas negati-
vas e calor intenso, alta resis-
tência a verminose, excelente
qualidade de carne e ganho de
peso, precocidade elevada, uti-
lização de pastagens nativas,
ótima qualidade materna e ex-
celente qualidade de couro ( a
Mercedes utiliza couro de Dor-
per importado da África do Sul
para revestimento dos bancos
de seus carros).

Evento reúne expoentes da raça dorper

Animais da raça Dorper e White Dorper
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Ovinocaprinocultura
tem se despontado

em Mato Grosso
como uma atividade
atraente e rentável

Marcus Vaillant

agroagenda

Ovinocaprinocultura
cresce em Mato Grosso

Curso

Promovido pelo Ensino Avançado da CRV Lagoa, o
Curso de Casqueamento de Bovinos será aplicado nos
dias 16 e 17 de outubro, em Arapoti (PR). Ministrado
pelo zootecnista holandês Fokko Tolsma, um dos maiores
especialistas mundiais em casqueamento e nutrição
animal, o treinamento aborda temas como manejo de
casco, manejo nutricional para vacas leiteiras e manejo
nutricional de animais jovens. Informações e inscrições
pelo site www.crvlagoa.com.br, pelo e-mail
ensinoavancado@crvlagoa.com.br ou pelo telefone (16)
2105-2218, com Cristiane. As vagas são limitadas.

Leilões

Hoje, às 21h, pelo Canal Rural, está programado o
Leilão Sêmen e Reprodutores Mochados Guzerá Villefort
com a venda de 80 reprodutores Guzerá PO, todos
mochados para facilitar o manejo, e também pacotes de
sêmen de importantes raçadores.

Na quinta-feira, 04, às 20h30, pelo Canal do Boi,
haverá comercialização de touros Guzerá PO com chifres
no Leilão Sêmen & Reprodutores com Chifre Guzerá
Villefort, ocasião em que também serão ofertado sêmen
de touros conhecidos, como Encanador Villefort, Dago
Villefort, Delori Villefort e Episódio Villefort.

Workshop

O Grupo Adequação Ambiental (Gade) realiza, de 18 a
20 de outubro o II Workshop sobre Restauração
Florestal, cujo objetivo é difundir os conhecimentos
abordados pelas universidades e instituições de
pesquisa, visando contribuir para a mitigação dos
impactos ambientais provocados por atividades
antrópicas. Oevento ocorrerá no anfiteatro do pavilhão
da Engenharia da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (USP/ESALQ). As palestras ocorrerão nos dias
18 e 19 e os minicursos no dia 20, das 7h30 às 18h.
Incrições podem ser feitas pelo site www.fealq.org.br.

Ovo 

A Merial Saúde Animal apoia o Instituto Ovos Brasil,
na realização da campanha da Semana do Ovo, e organiza
uma série de ações que visam levar informação sobre os
benefícios do ovo e estimular o consumo. As celebrações
e eventos no país integram as comemorações pelo Dia
Mundial do Ovo, que ocorre sempre na segunda sexta-
feira do mês de outubro, e acontecerão entre os dias 04
e 12 de Outubro, quando toda a cadeia avícola se
organiza em torno de iniciativas para esclarecimento
sobre as características nutricionais e os benefícios à
saúde proporcionados pelo consumo regular de ovos.

Chico Ferreira


