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logística Seara Agropecuária planeja construir outro terminal até 2013 em Rondonópolis

Nutrição

A Bellman Nutrição Animal
desenvolveu com exclusividade o
conceito do Confinamento
Expresso®, técnica de
suplementação nutricional intensiva
de rebanhos criados em regime de
pasto, com altas quantidades de
concentrado, que proporciona
ganhos de peso similares aos obtidos
no confinamento convencional. A
técnica consiste em manter os
animais em pastagem vedada
(diferidas) e suplementação com
ração balanceada para altas doses
de energia, 2 vezes ao dia, na
proporção de 2% do peso vivo em
média dos animais. O complemento
da alimentação é feito com núcleo
concentrado que deve ter
formulação a partir de 2 ou 3
alimentos misturados ao suplemento
mineral BellPeso Express, que possui
formulação à base de macro e
microminerais, vitaminas,
tamponantes, monensina, ureia e
proteína verdadeira.

Novo livro

Está a venda pela Fundação de
Estudos e Pesquisas Agrícolas e
Florestais (Fepaf) o livro Nutrição,
adubação e calagem para a
produção de gramas. A obra é
organizada pelos professores
Roberto Lyra Villas Bôas, da FCA;
Leandro José Grava de Godoy, do
Câmpus Experimental de Registro;
Clarice Backes, da Universidade
Estadual de Goiás (UEG) e
Alessandro José Marques Santos,
doutorando da FCA e também
professor da UEG. São apresentados
resultados de experimentos
realizados na FCA desde 2001 e o
conteúdo reflete a experiência dos
autores em testes de laboratório e
pesquisas realizadas em campo.
Dentre os temas abordados estão os
usos de micronutrientes, silício,
corretivos e fertilizantes e composto
de lodo de esgoto na produção de
grama, além de avaliação do estado
nutricional dos gramados e um
panorama do cultivo no Brasil.

agronotas

Mudas

Com o objetivo de garantir mudas de cana forrageira a serem utilizadas como nutrição para o gado na época de
estiagem, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf) fechou uma parceria com a empresa
Cluster de Bionergia S/A, em fase de implantação no município de Barra do Garças (509 Km a Leste de Cuiabá). A
empresa vai disponibilizar 20 toneladas de mudas por município. As secretárias de Agricultura municipais serão
responsável pela implantação do viveiro para reprodução das mudas e, posteriormente, distribuição para os
produtores da agricultura familiar.

Mato Grosso amplia capacidade
para escoar produção

pecuária

Da Redação

AAssociação Nacional dos Confinado-
res (Assocon), o Agrocentro e a Scot
Consultoria fez a entrega de troféus

do Prêmio Nelson Pineda para 40 confinamen-
tos de destaque em 2011 conforme as pontua-
ções alcançadas em seis índices: a Produção
Total de Arrobas Engordadas, a Eficiência na
Nutrição de Animais Confinados, a Inocuidade
na Produção, Prêmio Sustentabilidade, Prêmio
Excon e Equipe Nota 10.

O último índice foi incluído este ano em
reconhecimento a peões, capatazes, gerentes
e colaboradores responsáveis pelo dia a dia
da propriedade. “Porque não basta apenas o
investimento em genética, nutrição, sanidade
e estrutura se não tivermos dentro da pro-

priedade profissionais bem treinados”, desta-
cou o gerente executivo da Assocon, Bruno
de Andrade. 

Os 40 confinamentos classificados totali-
zaram 474 mil animais confinados em 2011 ou
3,35 milhões de arrobas, com média de 6,63
@/animal ou 27,40 toneladas de carne produ-
zidas em aproximadamente 102 dias de cocho.
Sendo que o peso médio de entrada apurado
foi de 362 quilos de Peso Vivo (PV) e peso final
de abate de 519 quilos de PV. “Se comparar-
mos a produção extensiva de gado, por esse
mesmo período de tempo, produzimos 14% a
mais de carne”, informou Andrade. E se soma-
do o número de bovinos confinados entre os
119 inscritos o total chega a 1,01 milhão de
animais. E considerando valores em Mato
Grosso do Sul foram consumidas aproximada-

mente 485 mil toneladas de insumos para a
nutrição animal.

“No intuito de valorizar os processos que
são executados dentro do confinamento é
que premiamos os 40 destaques. E os núme-
ros mostram que existe um avanço no gado
confinado com mais utilização de recursos e
tecnologias, obtendo assim, melhores resul-
tados dentro da atividade do confinamento”,
finaliza Andrade.

Os 10 confinamentos destaques em sus-
tentabilidade: Agropecuária Fazenda Brasil,
Agropecuária HS LTDA, Estância Monte Ale-
gre, Fazenda Bonanza, Fazenda Lago Azul, Fa-
zenda Nossa Senhora das Graças, Fazenda
Passagem Boa, Fazenda Ponderosa / Boa Es-
perança, Fazenda Três Pontes e Vera Cruz
Confinamento. 

Assocon premia os 40 destaques em confinamento

Wisley Tomaz
Da Redação

Um dos grandes problemas apontados pe-
los produtores rurais de Mato Grosso co-
meça a ser resolvido. Isso porque foi

inaugurado em Itiquira, a 357 Km de Cuiabá, um
dos mais modernos terminais rodoferroviários do
Brasil. Este, além de ter localização estratégica, já
que está próximo à divisa com Mato Grosso do Sul,
ainda tem capacidade para embarcar 4,5 milhões
de toneladas de grãos por ano destinados ao porto
de Santos, em São Paulo. Assim, a expectativa é
de que caia o valor do frete para escoamento da
safra, uma vez que o transporte ferroviário custa
de 25% a 30% a menos.

A ferrovia é uma obra da Seara Agropecuária,
em parceria com a América Latina Logística (ALL).
A Seara é sediada em Sertanópolis (PR) e está pre-
sente em 4 Estados, com movimento global de apro-
ximadamente 2 milhões de toneladas de grãos por
ano em exportações. Segundo o gerente de Projetos
da empresa, engenheiro Adair Sulzbacher, o Termi-
nal de Itiquira é o mais moderno do Brasil por conta
da planta industrial totalmente automatizada e da
concepção do projeto. Ele explica que o transbordo
dos produtos até a tulha de embarque ferroviário se
dá, na grande maioria das vezes, apenas na horizon-
tal, o que diminui o custo de operação e evita perda
e quebra dos grãos. Sendo também de uma obra
ecológica, que atende todos os requisitos da legisla-
ção ambiental, como o de captar particulados em
suspensão. A empresa planeja construir outro Ter-
minal até 2013 em Rondonópolis. Essa nova obra
para a qual o terreno já foi adquirido deve coincidir
com a chegada da linha férrea à região.

De acordo com Osvaldo Luiz Rubim Pascoalot-
to, produtor rural de Rondonópolis, a 212 Km de
Cuiabá, realmente há pontos positivos para o setor
com a chegada da ferrovia, como a diminuição no
custo do frete, aumento no número de galpões para
armazenamento e outros. Por outro lado, segundo
ele, há outras questões a serem avaliadas. Tanto,
que vai ser realizado um painel para discutir essas
questões durante a Exposição Agropecuária de Ron-
donópolis (Exposul), que acontece em julho. “Tanto
Itiquira, como Rondonópolis, onde os trilhos tam-
bém estarão chegando em breve, não tem estrutura
física para receber o que vem junto com a ferrovia,
muitos problemas podem acontecer. Por isso temos
que estar atentos”. 

Essa questão da logística também foi discutida
durante o VI Congresso Brasileiro da Soja, em uma
palestra do produtor da região Sul, Erai Maggi, com
o tema: “Os Desafios e Gargalos na Cadeia Produti-
va”. Na ocasião, ele falou das dificuldades econômi-
cas encontradas nas últimas décadas com a expan-
são das lavouras de soja para o Centro. O produtor
assinalou as dificuldades logísticas que dificultam o
escoamento da produção do Centro-Oeste. Segundo
ele, os estados e as associações de produtores de-
vem cobrar estradas adequadas e a melhoria do sis-
tema rodoviário e portuário. Maggi disse ainda que
o produtor precisa conhecer os resultados que as
empresas de pesquisa apresentam e saber como
aplicá-los no campo, a fim de trazer mais produtivi-
dade para a lavoura.

Produtores esperam redução de fretes e mais rapidez no transporte dos grãos
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