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Os pecuaristas mato-
grossenses avaliam
as previsões feitas

pela Associação dos Criadores de Mato Gros-
so (Acrimat). Dados apontam que nos próxi-
mos 3 anos as ofertas de boi gordo retome
os mesmos patamares de 2008, quando fo-
ram abatidos 4,644 milhões de cabeças de
machos. “Com cada um fazendo sua parte,
retomaremos os patamares de oferta de
2008 macho”, ressalta o pecuarista de Mi-
rassol D’Oeste, Eraldo de Arruda Silva.

O pecuarista de Tangará da Serra, José
Renato Meirelles, conta que tem investido
na redução do ciclo de reprodução. “Dimi-
nuímos de 24 para 18 meses”. Ele diz ainda
que tem percebido a mesma atitude em
seus vizinhos. Os produtores rurais estão
buscando novas tecnologias e melhoramen-

to genético para
garantir maior
produtividade e
melhor qualidade.

Assim como José Renato, o pecuarista
do Pantanal, Cristóvão Afonso da Silva,
acrescenta que até bem pouco tempo atrás
as fêmeas tinham a primeira cria com 48 me-
ses. “Já temos fêmeas parindo com 30 me-
ses no Pantanal, considerado o berçário da
pecuária mato-grossense. Isso é uma evolu-
ção muito grande para o setor”.

Por outro lado, os produtores estão
apreensivos com os embargos nas exporta-
ções e o fechamento de algumas plantas fri-
goríficas. Outra reclamação de Cristóvão é

com relação ao elo do
varejo, da cadeia produ-
tiva da carne. “Se hou-
vesse redução de preço
para o consumidor fi-
nal, o consumo aumen-
taria e, isso é importan-
te para toda a cadeia”.

De acordo com os
dados da Acrimat, em
2007 foram abatidos
4,755 milhões de ma-
chos. A projeção é de
que em 2014 o esto-
que de machos chegue
a 4,614 milhões, um

aumento de 16,8% com
relação a oferta de 2011.
De acordo com o superin-
tendente da Acrimat, Lu-

ciano Vacari, a queda na oferta de animais
machos começou em 2008 em decorrência
do grande abate de fêmeas. Em 2011, a
queda atingiu o pior momento quando so-
mente 3,950 milhões de cabeças de boi gor-
do foram abatidos.

Por outro lado, em 2011 o abate total de
bovinos em 2011 cresceu 12,4%. Foram
abatidas 4,871 milhões de cabeças contra
4,333 milhões em 2010. No ano passado
44,6% dos animais abatidos foram fêmeas e
no ano anterior o percentual foi de 34,2%. O

maior registro nos últimos 9 anos foi em
2006, quando 49,4 % do abate foi de fê-
meas. O nascimento de bezerros caiu 3,5%
de 2010 para 2011 e o rebanho de fêmeas
aumentou de 2009 para 2010 de 4,7%. A
queda no nascimento de bezerro foi conse-
quência da seca, morte de pastagem, cigar-
rinhas e outros fatores que diminuíram a
oferta de alimentos, mas, o descarte de fê-
meas poderia ter sido ainda maior, pois a
função da vaca e procriar e vaca vazia tem
que ir para o abate. 

Segundo dados do Instituto de Defesa
Agropecuária do Estado de Mato Grosso (In-
dea), e levantamento do Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agropecuária (Imea), o re-
banho total de Mato Grosso cresceu 1,4% de
2010 para 2011. O rebanho de fêmeas subiu
1,2% e o de machos 1,8%. O estoque de ma-
chos disponíveis para 2012 é maior que
2011, mas, menor que 2010. A análise que a
Acrimat faz é de que este ano será bem dife-
rente dos outros e o mercado vai depender
mais da demanda do que da oferta. A proje-
ção dos próximos 3 anos para o consumidor
final continua a mesma: ele esta nas mãos do
varejo e não do produtor. Nos últimos 6 anos
o preço médio pago pela arroba do boi gordo
no Estado de Mato Grosso acumulou uma va-
lorização de 79,19% e no varejo o preço da
carne vendida ao consumidor final teve um
aumento de 186,75%. (Com Assessoria)
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Com o objetivo de incrementar ainda
mais o setor leiteiro, a CRV Lagoa

coloca a disposição dos pecuaristas mato-
grossenses sêmen dos novos reprodutores
Morazan, Floyd, Gunfire, Mandell, Big Win-
ner, Matchmaker e Stan. Da raça Holandês
Preto e Branco, cada um tem suas carac-
terísticas específicas para melhorar a ge-
nética do rebanho leiteiro. Estes novos re-
produtores chegam ao Brasil para ampliar
o leque de escolha dos produtores de leite.

Delta Morazan: número 1 pa-
ra úbere da Holanda. É proveniente da
família Buiteneind Pien (longevidade e
tipo) e se destaca também em sólidos. É

top para tipo.
Jonker Floyd: top para leite, for-

ça e longevidade. Suas produções são per-
sistentes e registra ótimo temperamento.
Seu pedigree é aberto (Shottle x Major).

Visstein Gunfire: vem da famí-
lia Anna. Se destaca pela pelagem negra e
por transmitir muitos sólidos. É uma nova
estrela para novilhas e é indicado para fi-
lhas de Olympic e Paramount.

Barnkamper Mandell: top
para novilhas. Vem da família Marylin, que
gerou Forward, Marathon e Support. É in-
dicado para novilhas e é opção para uso
em filhas de Paramount e Olympic.

Big Winner: top para sólidos, se
destaca também em longevidade e tipo

funcional, com excelentes ca-
racterísticas. Tem três gera-
ções maternas com mais de
103.000 kg de leite. É indicado
para novilhas.

Delta Matchma-
ker: top para sólidos (positivo
para porcentagem de gordura e
proteína). Tem boa força leitei-
ra e tem pelagem negra. É indi-
cado para novilhas.

Delta Stan: pedigree reúne
Goldwyn x Shottle. É número 1 para tipo
na Holanda. Indicado para novilhas, se des-
taca em características como longevidade,
leite, sólidos, sanidade de úbere e persis-
tência.

Mais informações no site www.crvla-
goa.com.br ou pelo telefone (16) 2105-
2299. (EP - Com Assessoria)
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