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A VEZ DOS
FRANGOS 

Segundo o IBGE foram enviadas às 
indústrias 239,518 milhões de aves

Abates crescem
14% no Estado

DA REDAÇÃO

Abate de frangos cresceu mais que o de bovinos
e suínos em Mato Grosso em 2012. Pesquisa Trimes-
tral de Abate de Animais divulgada nesta quarta-feira
(27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) mostra que em comparação com 2011,
houve aumento de 14,4% na quantidade de aves aba-
tidas, totalizando 239,518 milhões de cabeças em
2012, ante 209,353 milhões no
ano anterior. Peso acumulado das
carcaças também aumentou, va-
riando 20,6% sobre 2011 e encer-
rando 2012 com 596,894 mil tone-
ladas no Estado, contra 494,888
mil (t) no ano anterior. 

No do país foi observada que-
da de 0,9% sobre o volume de aba-
tes registrado em 2011 enquanto o peso das carcaças au-
mentou 0,9% em relação ao ano anterior, fechando
2012 com 11,533 milhões (t). Aumento dos abates de
frango em Mato Grosso é explicado pelo vice-presiden-
te da Associação Mato-grossense de Criadores de Aves
(Amav), Aléssio Di Domenico, pela intensificação nas
operações das unidades da Brasil Foods no Estado.
Mas, para a maioria das indústrias do setor o último ano
se configurou como o pior da década, avalia. “Os cus-
tos subiram muito com a valorização da soja e do milho
e os preços da carne não acompanharam”. 

Para este ano, o cenário pouco se alterou, com-
pleta. “Os custos continuam elevados, os preços de
venda começaram a se recuperar em dezembro mas
neste mês voltaram a cair”. Presidente da Associação
dos Avicultores Integrados de Nova Mutum, Valde-
mar Grando endossa a análise e diz que muitos produ-
tores estão “pagando para trabalhar”. “Há 3 anos os
avicultores não recebem reajuste pela carne produzi-

da”. Quanto ao aumento no volume de abates, ele re-
lata que a unidade da BRF de Nova Mutum dobrou a
produção no ano passado e a de Lucas do Rio Verde
também intensificou o volume de abates. 

Quanto ao ganho de peso das carcaças, entende que
o uso de novas tecnologias na nutrição e genética das aves
reflete em mudanças a cada ano. “Hoje um frango engor-
da muito mais rápido e isso permite abatê-lo mais cedo do

que antigamente”. 

Suínos - De suí-
nos, foram abatidas
2,161 milhões de cabe-

ças no último ano, 3,4%
a mais que em 2011, quan-

do totalizou 2,090 milhões. Peso
das carcaças aumentou 13,6% no
mesmo período, encerrando 2012

com 229,909 mil toneladas, contra 202,416 mil (t) em
2011. No acumulado de 2012 foram abatidas 35,980
milhões de cabeças de suínos em todo país e observa-
do incremento de 3,2% em comparação com 2011.
Quanto ao peso das carcaças, houve ganho de 2,8%
no ano passado, encerrado com um volume de 3,465
milhões de toneladas. 

De acordo com o IBGE, desde 2005 a suino-
cultura mostra crescimento ininterrupto nos abates.
Diretor da Associação dos Criadores de Suínos de
Mato Grosso (Acrismat), Custódio Rodrigues, co-
menta que segmento continua enfrentado dificulda-
des desde a crise iniciada em 2010 e que no último
ano foram observadas algumas variáveis que impac-
taram no volume de abates. “Num primeiro momen-
to havia muita oferta, custo de produção elevado,
mercado ruim e exportação restrita, depois a oferta
foi baixando, os preços subiram um pouco e o cus-
to de produção retraiu”. 

PALESTRAS

Projeto atrai mil pecuaristas
REDAÇÃO DO GD

Em sua 3ª edição, o projeto
Acrimat em Ação, realizado pela
Associação dos Criadores de Ma-
to Grosso (Acrimat), atraiu mais
de mil pecuaristas nos 7 municí-
pios visitados entre os dias 18
e 25 de março, na região
Oeste de Mato Gros-
so. Com palestras e
promoção de deba-
tes entre os produto-
res da cadeia da car-
ne, o mesmo sucesso
deve ser registrado nas 23
cidades que ainda serão visitadas.

O presidente da Acrimat,
José João Bernardes destaca que
a pecuária é uma das principais
atividades econômicas no Estado
e por isso merece uma atenção es-

pecial para o melhoramento da
produção. “Podemos citar exem-
plos como Poconé que, há mais
de 200 anos produz bezerro no
Pantanal mato-grossense, ajudan-
do a preservar este ecossistema e
promovendo o desenvolvimento

econômico e social da região”.
Nos municípios de

Poconé, Cáceres, São
José dos Quatro Mar-
cos, Porto Esperidião,
Pontes e Lacerda, No-

va Lacerda e Vila Bela
da Santíssima Trindade,

que compõem a Rota 1 do
projeto, o público médio foi de 130
pessoas. Os temas abordados nas
palestras foram pastagem, medica-
mentos veterinários, mercado do
ponto de vista do frigorífico e códi-
go florestal, cada um ministrado por

um profissional especializado. 
Mais 3 regiões do Estado

vão receber o projeto. A Rota 2 co-
meça no dia 6 de abril no municí-
pio de Vila Rica e segue pela re-
gião Nordeste e Sul até o dia 16,
encerrando em Rondonópolis. Na
3ª Rota serão visitadas 6 cidades
da região Noroeste e do Arinos e
por fim, será percorrida as regiões
Norte e Médio-Norte, finalizando
com Cuiabá, no dia 27 de maio.

“Os produtores podem ter
certeza que todas as reclamações e
reivindicações feitas serão oficiali-
zadas e dirigidas para os órgãos res-
ponsáveis. Vamos apurar todas as
possibilidades para atender cada um
dos pecuaristas do Estado”, assegu-
ra Luciano Vacari, superintendente
da associação. (Reportagem com-
pleta no Portal GD)

Tasso Marcelo/AE

Peso acumulado das carcaças também teve aumento, encerrando 2012 com 596,894 mil toneladas

5 milhões de bois aos frigoríficos
DA REDAÇÃO

Cinco milhões de cabeças de
bovinos foram destinadas aos frigo-
ríficos mato-grossenses no ano pas-
sado, volume 12,1% maior que no
acumulado de 2011, quando chegou
a 4,475 milhões de cabeças. No país,
o crescimento registrado no mesmo
período foi de 8%, com 31,118 mi-
lhões de bovinos abatidos em 2012.
De acordo com a Pesquisa Trimestral
de Abates do IBGE, o volume alcan-
çado no ano passado foi recorde. Até
então o maior volume de abates ha-
via sido registrado em 2007, quando
foram processadas 30,713 milhões
de cabeças de bovinos.

De acordo com os analistas do
IBGE, a redução nos preços da carne
no mercado interno e internacional

contribuíram para o incremento nas
exportações e aumento da oferta no
mercado doméstico. Analisando o
desempenho regional, o Centro-Oes-
te aumentou a participação no total
de abates do país, variando de 36,5%
em 2011 para 38,5% em 2012. Re-
sultado foi impulsionado pelo incre-
mento nos abates nos estados de Ma-
to Grosso (5,015 milhões de cabe-
ças), Mato Grosso do Sul (3,988 mi-
lhões) e Goiás (2,922 milhões), onde
subiu 12,1%, 21,5% e 8,2% respecti-
vamente, em comparação com 2011.
Apenas o Nordeste diminuiu os aba-
tes, numa variação negativa de 0,3%
no acumulado do ano.

Peso - Peso acumulado de
carcaças variou na mesma proporção
que o índice registrado para o volu-

me de abates em Mato Grosso. Em
2012, totalizou 1,220 milhões de to-
neladas, sendo 12,4% acima que o
volume obtido em 2011, de 1,085
milhão de toneladas. Diretor do Sin-
dicato das Indústrias Frigoríficas de
Mato Grosso (Sindifrigo), Paulo
Bellincanta, diz que o ciclo da pe-
cuária muda em intervalos de 4 a 5
anos e que 2012 foi marcado por
uma acentuação no volume de aba-
tes que persiste neste início de 2013.

“Houve uma retenção maior
(dos animais) em 2010 e 2011 que
também contribuiu para uma piora
das pastagens e necessidade de
abater mais posteriormente”. Além
disso, completa, o pecuarista de-
pendia de uma correção nos preços
que acabou não acontecendo, pio-
rando a rentabilidade com a ativi-
dade. Quanto ao aumento do peso
das carcaças, levanta duas hipóte-
ses: a presença maior de animais
originários de confinamento e ou-
tros que permaneceram por mais
tempo sob engorda. 

Leite - Quantidade de leite
cru adquirido pelas indústrias em
Mato Grosso subiu 2,4% em com-
paração com 2011, encerrando 2012
com 2,290 milhões de litros adquiri-
dos. Volume industrializado corres-
pondeu a 2,278 milhões de litros no
ano passado, sendo 1,9% a mais que
no penúltimo ano. Presidente da As-
sociação dos Produtores de Leite
(Aproleite), Alessandro Casado ga-
rante que a produção leiteira tem
evoluído no Estado e que irá au-
mentar ainda mais, mas para isso
precisam ser melhorados alguns as-
pectos relacionados à produção e ao
mercado. “O preço pago ao produtor,
por exemplo, se mantém há 3 anos
na média de 63 centavos o litro”. 

Chico Ferreira/Arquivo

Pecuária tem desenvolvimento distinto, com ciclos de 4 e 5 anos

FONTE: IBGE/2012

Abates em MT  (cabeças)

Bovinos 5,015 milhões
Suínos 2,161 milhões
Frangos 239,518 milhões


