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No 1º trimestre deste ano foram abatidas 59,849 milhões de aves no Estado

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Influenciado pelo crescimento no consumo no mer-
cado doméstico e internacional, as indústrias aumenta-
ram o abate de frangos no 1º trimestre deste ano. Em Ma-
to Grosso a alta foi de 21,4% no período, sendo abatidas
59,849 milhões de aves, ante 49,304 milhões nos 3 pri-
meiros meses de 2011. Estado registrou o 3º maior cres-
cimento no volume de abates de frango até março deste
ano, superado pelo Piauí (62,5%) e
Bahia (24,5%). Números foram
divulgados nesta quarta-feira
(27) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Produção nacional foi li-
derada pelos estados do Sul,
com o Paraná abatendo 371,360
milhões/cabeças, seguido por
Santa Catarina (227,355 mi-
lhões/cabeças) e Rio Grande
do Sul (203,630 milhões/cabe-
ças). Em todo país foram abatidas 1,363 bilhão de fran-
gos, 4,3% a mais que em 2011, quando chegou a 1,307
milhão. Produção de ovos acompanhou o crescimento,
evoluindo 27% em Mato Grosso e totalizando 40,372 mi-
lhões de dúzias nos 3 primeiros deste ano, contra 31,782
milhões de dúzias no mesmo período do ano passado. In-
cremento foi o 2º maior do país, atrás somente do estado
do Rio de Janeiro (30,3%), com 1,525 bilhão de dúzias
de ovos produzidas até março deste ano, ante 1,168 bi-
lhão no 1º trimestre de 2011. Em todo país a produção
aumentou 8,2% e totalizou 671,176 milhões de dúzias até
março deste ano, contra 620,103 milhões no mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Suínos - Volume de abate de suínos também
evoluiu nos 3 primeiros meses deste ano. Em Mato
Grosso o incremento foi de 8,5% em comparação com
igual período de 2011. Foram abatidos 515,227 mil ani-
mais até março deste ano, contra 474,732 mil em 2011.
De acordo com o IBGE, o peso dos animais abatidos
também aumentou. No acumulado, o peso das carcaças
foi 10,9% maior no Estado, totalizando 53,065 mil tone-
ladas em 2012, ante 47,862 mil em 2011. No país, foram
abatidos 6,9% a mais de suínos que no ano passado, fe-

chando o trimestre com 8,743
milhões de cabeças destina-
das ao abate.

Para o diretor da As-
sociação dos Criadores de
Suínos de Mato Grosso (A-
crismat), Custódio Rodri-
gues, a alta nos abates pode
ter sido puxada por animais
trazidos de outros estados,
além de um aumento no

descarte de matrizes. Ele re-
força que a crise enfrentada pelo setor tem afetados
suinocultores e indústria, especialmente aquelas de pe-
queno porte. “Há um ano e meio estamos buscando aju-
da do governo porque não víamos uma situação como
essa há 30 anos”.

Acrescenta que muitos produtores estão deixando
a atividade no Estado. Proprietário do frigorífico For-
teza, em Sinop, César Caneppele diz que a crise au-
mentou a oferta de animais. “Tem produtor vendendo
todos os animais e por isso acho que a médio prazo vai
faltar suíno no Estado”. Assim, ratifica, a tendência é
que muitos frigoríficos pequenos que realizam o abate
de suínos deixem o mercado. 

Frangos puxam crescimento

No território nacional, a maior concentração de abates foi no Paraná abatendo 371,3 milhões/cabeças
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Participação estadual no
abate de bois é de 16%
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Entre janeiro e março deste
ano, Mato Grosso respondeu por
16% do volume de abates de bovi-
nos no país, com 1,150 milhão de
cabeças abatidas. Volume foi 9%
superior ao registrado em igual pe-
ríodo do ano passado, quando che-
gou a 1,055 milhão de cabeças. Foi
identificado ainda Aumento de pe-
so dos animais abatidos. Volume
acumulado das carcaças, nos 3 pri-
meiros meses, foi de 270,899 mil
toneladas, 7,7% acima das 251,547
mil (t) de 2011. Diretor do Sindica-
to das Indústrias Frigoríficas de Ma-
to Grosso (Sindifrigo/MT), Paulo
Bellincanta confirma que algumas
indústrias abateram mais animais no
início deste ano e acrescenta que no
1º semestre de cada ano é comum o
predomínio de fêmeas abatidas.
“Mas no geral estão sendo abatidas
mais fêmeas mesmo e isso está in-
fluenciando nos preços na ponta, ou
seja, os supermercados estão pagan-
do menos para as indústrias, mas o
consumidor continua pagando o
mesmo preço”. Quanto ao aumento
no peso dos animais, o superinten-
dente da Associação de Criadores

de Mato Grosso (Acrimat), Luciano
Vacari, explica que é resultado da
melhoria genética. “Os pecuaristas
estão investindo mais em tecnologia
e isso tem garantido melhor produ-
tividade e o ganho de peso”.

Leite - Aproveitamento do
leite produzido em Mato Grosso pe-
las indústrias também subiu no 1º
trimestre. Foram adquiridos e in-
dustrializados 160,192 milhões de
litros de leite, volume 5,4% maior
que os 151,958 milhões/l de 2011.
Entre os estados do Centro-Oeste,
Mato Grosso foi o único que au-
mentou o aproveitamento leiteiro.
Presidente da Associação de Produ-
tores de Leite (Aproleite), Alessan-
dro Casado, observa que as indús-
trias do Estado estão diversificando
o mix de produtos e os produtores
estão aperfeiçoando as técnicas de
produção. “Vejo que a tendência pa-
ra Mato Grosso é aumentar a produ-
ção leiteira”. 

Para o proprietário da indús-
tria Marajoara, Eurípedes do Prado
Junqueira, a oferta de leite no Esta-
do ainda é muito pequena. “A em-
presa opera com 40% a 70% da ca-
pacidade ociosa”. (SB) 

Produção de MT está 113% maior este ano
MILHO PIPOCA
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Safra de milho pipoca nes-
te ano em Mato Grosso subiu
50,498 mil toneladas em com-
paração com 2011, totalizando
95,043 mil (t). Quantidade foi
113,22% maior que o volume
obtido em 2011, quando al-
cançou 44,575 mil (t), confor-
me levantamento do Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Além da me-
lhora na produtividade, a área
plantada também influenciou
no crescimento da produção.
Foram plantados em 2012
13,387 mil hectares a mais,
ocupando 26,356 mil (ha),
104,80% acima dos 12,869
mil (ha) no ano passado.

Apesar da expansão, o
volume corresponde a apenas
0,75% da produção total de
milho 2ª safra deste ano, esti-
mada pelo IBGE em 12,646
milhões (t). Principais municí-
pios produtores de milho pipoca
são Campo Novo do Parecis,

Sapezal e Brasnorte, informa o
supervisor de pesquisa agrope-
cuária do IBGE, Pedro Nessi
Snizek. “Em Campo Novo, por
exemplo, há uma fábrica que in-

fluencia na produção local”.
Coordenador explica que o mi-
lho pipoca é sempre plantado
junto com o milho 2ª safra. 

Produção em Campo Novo

do Parecis atende 60% da de-
manda nacional pelo produto,
garante o gerente do Sindicato
Rural da cidade, Antônio de la
Bandeira. Ele afirma que neste
ano os produtores locais culti-
varam 20 mil hectares com mi-
lho pipoca, expandindo em 3,5
mil (ha) a área plantada, em
comparação com 2011. “A pro-
dutividade também foi a melhor
da história”. De la Bandeira
afirma que a média obtida por
hectare foi de 4,5 mil quilos,
contra 3,6 mil kg/ha no ano pas-
sado, variação positiva de
28,57%.

“A média é de 75 sacas
por hectare, mas tem produtor
que colheu até 100 sacas/ha”.
Com esse rendimento, o muni-
cípio garante 90 mil (t) do grão.
No município, uma unidade fa-
bril processa 35 mil (t). Além
dela, há outra empresa que co-
mercializa o milho, enviando
para outras indústrias de ali-
mentos. Atualmente a saca de
milho pipoca é comercializada a
R$ 35, podendo chegar a R$ 50. Além da melhora na produtividade, área plantada aumentou
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Cabeças abatidas
Espécie 2011 2012 Variação (%)

Frangos 49,304 milhões 59,849 milhões 21,4%

Suínos 474,732 milhões 515,227 milhões 8,5%

Bovinos 1,055 milhão 1,150 milhão 9%

Fonte IBGE/1º trimestre
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