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Nos últimos 3 anos, 802 mil hectares
reservados à atividade pecuária em Mato
Grosso foram cedidos para o cultivo de so-
ja. Substituição pela sojicultura está asso-
ciada aos investimentos em confinamento,
atividade que neste ano deve evoluir 15%
no Estado, elevando o número de bovinos
sob engorda intensiva para 878 mil em ter-
ritório mato-grossense. Informações foram
apresentadas durante o 1º Seminário Pers-
pectivas para o Confinamento 2012, reali-
zado na sede da Federação da Agricultura
e Pecuária de Mato Grosso (Famato). 

No ano pas-
sado, a atividade
de confinamento
evoluiu 28,84%
no Estado, alcan-
çando o total de
763,947 mil ani-
mais confinados.
Em comparação
com o rebanho
existente em
2005, esse número representa uma evolu-
ção de 548%, conforme diagnosticado pe-
lo Instituto Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea).

Presidente da Associação Nacional
dos Confinadores (Assocon), Eduardo
Moura, aponta 2 fatores que devem in-
fluenciar no crescimento da atividade nes-
te ano, sendo o primeiro o aumento da
área agricultável no Estado, favorecida
pelos bons preços das commodities agrí-
colas, contribuindo para o aumento da
produção de ração animal. Em segundo lu-
gar, o enfraquecimento dos pastos, afeta-

dos pela morte súbita do capim e incidên-
cia da cigarrinha-das-pastagens. “Nossas
pastagens raramente foram tratadas como
a agricultura e há muita área de pastagem
degradada”. Estimativa é que haja 6 mi-
lhões de hectares de pastagem degradada
em todo território estadual. 

No ano passado, estudo do
Imea apontou aumento do reba-
nho sob engorda intensiva prin-
cipalmente nas regiões com
maior produção de grãos, a

exemplo do Médio-
Norte, onde o

confinamento
e x p a n d i u
72%, alcan-

çando rebanho
de 186 mil ani-

mais confinados,
contra 108 mil em
2010. Microrregiões
como Norte e Nor-
deste registraram ex-
pansão na atividade,
na margem de 25% e
41% cada uma. No

Oeste e Noroeste mato-grossen-
se, o confinamento retraiu 16%
e 40%, respectivamente. 

Neste ano, considerando
apenas os gastos com concen-
trados e aquisição de animais,
os custos devem variar (para
cima) em média 1,7% em rela-
ção ao ano passado, alcançan-
do média diária de R$ 13,99
por cabeça, ante os R$ 13,66
registrados em 2011. Para su-
perintendente do Imea, Otávio
Celidônio, apesar da valoriza-

ção do milho e do preço do boi magro,
ainda é possível lucrar com a engorda in-
tensiva do rebanho. 

Ele explica que cada confinamento
obedece uma dieta para os animais, objeti-
vando ganho de peso variável entre 1,4
quilos a 2 kg por dia. Para um ganho de pe-

so médio de 1,65 kg/diário, considerando
os preços da arroba do boi negociadas em
contratos futuros, é possível garantir a lu-
cratividade. Pressão de baixa nos preços
do boi gordo, registrada desde o início do
ano, é consequência do período de safra,
situação que deve se reverter a partir do se-

gundo semestre, conforme explica o enge-
nheiro agrônomo e representante da Scot
Consultoria, Alcides de Moura Torres. 

Mato Grosso é o estado com maior
rebanho bovino no país, com uma média
de 28 milhões de cabeças, segundo dados
do Indea.

Para este ano, estimativa é elevar em até 15% o número de animais confinados em relação a 2011

Confinamento segue em alta
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Mato Grosso ganhará mais um frigorífico
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Criadores de caprinos e
ovinos de Cuiabá e cidades pró-
ximas podem ser favorecidos
com a inauguração de um frigo-
rífico específico para abate des-
ses animais na Capital mato-
grossense. Em todo Estado,
existe atualmente apenas duas
plantas frigoríficas habilitadas
para realizar o processamento
desses animais, sendo uma lo-
calizada em Alta Floresta e ou-
tra em Rondonópolis, conforme
informações da Associação Ma-
to-grossense dos Criadores de
Ovinos (Ovinomat).

Diretor tesoureiro da enti-
dade, Antônio Carlos Carvalho,
comenta que foi constituída uma
cooperativa, integrando 27 cria-
dores da Baixada Cuiabana,
com o objetivo de inaugurar um
frigorífico de abate de ovinos e
caprinos em Cuiabá. Escolha foi
motivada pela proximidade com
os consumidores, já que a Capi-

tal agrega maior quantidade de
supermercados e restaurantes. 

Inauguração da planta fri-
gorífica contribuirá para aumen-
tar o consumo interno da carne

produzida no próprio Estado, re-
duzindo a importação do produ-
to de outras regiões do país e
baixando o custo do alimento ao
consumidor final. “Hoje, 80%

da carne ofertada nos supermer-
cados daqui é trazida de outros
estados”. Rebanho estadual de
ovinos e caprinos é constituído
por uma média de 1 milhão de
animais, espalhados em 3 mil
propriedades. 

Em Mato Grosso, a ovi-
nocultura tem predominado
nas pequenas propriedades,
mas, segundo Carvalho, é uma
alternativa viável para aquelas
maiores, associando a ativida-
de à pecuária e agricultura.
Responsável pelo acompanha-
mento do rebanho mantido na
Estância Celeiros, em Rondo-
nópolis, o médico veterinário
Guilherme Machado comenta
que o consumo da carne de car-
neiro tem se mantido estável,
registrando variação sazonal
no final do ano. “Encaminha-
mos para abate cerca de 500
animais por mês”. Esse número
é abatido no frigorífico Rondo-
nópolis, sendo comercializado
em seguida nos açougues e su-
permercados da região.

Marcus Vaillant/Arquivo

Atualmente existem duas unidades em operação no Estado
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Abate de fêmeas aumenta
puxando preços para baixo
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Abate de animais fêmeas
subiu em 2011 em relação a 2010
em Mato Grosso, sendo um dos
fatores que contribuiu para man-
ter pressionados para baixo os
preços da arroba do boi gordo no
Estado até agora. Estudo apresen-
tado pelo Imea mostra que duran-
te o ano passado o abate de fê-
meas respondeu por 44,6% do to-
tal de bovinos realizados em Ma-
to Grosso, correspondente a 4,87
milhões de cabeças. 

Em comparação com os aba-
tes de fêmeas realizados em 2010,
quando chegou a 34,2% do reba-
nho de 4,33 milhões de cabeças
abatidas, houve incremento de
12,4% no volume de abates de fê-
meas. Considerando o rebanho
mato-grossense de fêmeas com
idade até 24 meses, estimado em
11,824 milhões de cabeças, o aba-
te alcançou o nível de 18,4% em
2011, equivalente a 2,172 milhões
de cabeças. 

Apesar da alta, índice ainda

se mantém dentro da normalidade,
em um percentual que permite
crescimento do rebanho, explica o
superintendente do Imea, Otávio
Celidônio. Em 2006, por exemplo,
proporção do abate de fêmeas che-
gou a 24,2%, totalizando 2,579 mil
animais. Explicação possível para
o aumento no abate de fêmeas no
ano passado é a piora das pastagens
decorrentes de estiagem prolonga-
da. Analista da pecuária da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária de
Mato Grosso (Famato), Carlos Au-
gusto Zanata, lembra que o abate
de fêmeas impacta diretamente no
ciclo da pecuária, provocando re-
dução do rebanho.

Por isso, acrescenta, é neces-
sário observar como irá se compor-
tar a proporção de abate de fêmeas
no decorrer de 2012. “Podemos es-
tar entrando em uma inversão de
ciclo”. Para reverter um cenário as-
sim, explica, é preciso investir em
cria, o que daria resultados num
prazo médio de 3 anos. Celidônio
acredita que, para 2012, o índice de
abate de fêmeas pode baixar. (SB)

Estimativa é
que haja 6 milhões
de hectares de 
pastagem degradada
em todo Estado
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