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pecuária Sistema permite confinar até 70 animais com o uso de um cocho de 4,2m

Novidades

A FMC Agricultural Products lançou o site www.nematoides.com.br que virou
referência para pesquisas e informações sobre nematoides no mercado de cana. A
empresa também apresentou, esta semana, o nematicida Rugby 100 GR, Rugby 200CS,
o Furadan e o potente inseticida Marshal Star que acaba de ser registrado para cultura
da cana de açúcar, trazendo uma nova opção para controle de nematóides na cultura.

agronotas

Tecnologia inovadora 
em confinamento

Genéricos

Foi aprovado esta semana o Projeto de
Lei que permite o uso de medicamentos
genéricos na medicina veterinária e
estabelece preferência nas compras
governamentais. Para o médico veterinário
César Halum, a aprovação beneficiará
todos os criadores do Brasil. “É um
avanço”. A liberação pode fazer com que o
preço dos medicamentos caia até 70%,
segundo especialistas do setor. O Projeto
de Lei define o que são produtos
veterinários, medicamentos de referência,
medicamentos similares e genéricos. Estes
últimos podem diferir apenas quanto a
tamanho, formato e prazo de validade, por
exemplo, mas devem ter a mesma
eficiência comprovada (bioequivalência).

Recursos

O governo decidiu aumentar o volume de
recursos destinados ao financiamento da
próxima safra agropecuária e reduzir o custo
das operações. O pacote de medidas engloba
R$ 115 bilhões para financiar os produtores e
a taxa de juros destas operações será de 5,5%
ao ano. O volume de recursos destinados para
a safra 2012/2013 é 7,2% maior do que o
liberado no ano passado. A taxa de juros, por
sua vez, ficará 1,25 ponto percentual menor
do que o praticado na última safra. Segundo a
Agroconsult, na safra passada, em Mato
Grosso, os recursos próprios dos agricultores
responderam por 25% dos gastos com o
custeio das lavouras de soja, vindo em seguida
as revendas de insumos (26%), tradings (25%)
e bancos públicos e privados com (19%).

Controle sanitário é fundamental
Da Redação

Aprodução de carne bovina a par-
tir dos confinamentos tem cres-
cido significativamente no Bra-

sil, a expectativa é que este ano se atinja
uma marca em torno de 4,5 milhões de bo-
vinos engordados e terminados. Segundo
balanço apresentado pela Associação dos
Criadores de Mato Grosso (Acrimat) o Es-
tado está em uma posição privilegiada em
termos de crescimento de animais confi-
nados. Já que em 2011 houve um aumen-
to de 29% com relação a 2010, com o
crescimento do rebanho confinado nos úl-
timos 6 anos de 548%. Segundo este ba-
lanço, o número de animais criados sob
engorda intensiva saiu de 117.879 cabe-
ças em 2005 para 763.947 bovinos em
2011, os dados são do Instituto Mato-
grossense de Economia Agropecuária (I-
mea). 

Desta forma os cuidados relativos ao
controle sanitário e bem estar dos reba-
nhos são premissas de grande importância

para os pecuaristas. O ritmo intensivo da
operação confere ao confinamento um ca-
ráter de produção em escala industrial,
onde nutrição e sanidade são fundamen-
tais na garantia do sucesso do negócio.
De acordo com o médico veterinário Mar-
cos Malacco, a alimentação corresponde
ao segundo item de maior importância nos
custos do confinamento, só perdendo para
os valores pagos na aquisição dos ani-
mais. Com relação às principais vermino-
ses, em geral, os bovinos terminados sob
confinamento são afetados por doenças
subclínicas, que podem afetar a conver-
são alimentar, daí a necessidade de cuida-
dos com a prevenção. 

Na região Oeste de Mato Grosso e,
principalmente, na Médio-Norte, grandes
produtoras de grãos, houve uma maior
participação de machos confinados de
91,0% e 94,2%, respectivamente. Na
avaliação do superintendente da Acrimat,
Luciano Vacari, muitas vezes, em função
da falta de pasto o pecuarista tem que
buscar alternativas para engordar o gado,

encontrando saídas no confinamento, su-
plementação alimentar e no semiconfina-
mento, considerado por ele uma das gran-
des alternativas de ganho para os pecua-
ristas. A Acrimat observa ainda que o con-
finamento avançou em 2011, apesar de a
variação do preço da arroba do boi gordo,
entre julho e novembro, ter sido de 7,2%,
bem inferior à valorização de 37,2% regis-
trada em igual período de 2010. 

Estava previsto pelos especialistas
que este ano os animais começariam a ser
confinados no final do mês de abril em
Mato Grosso, contudo o grande volume de
chuvas retardou um pouco estas expecta-
tivas. O pecuarista Guilherme Nolasco,
que tem propriedade em Chapada dos Gui-
marães, disse que normalmente nessa
época do ano já havia confinado boa parte
do seu rebanho. “O que se vê este ano é
algo diferente, pois terminamos o mês de
junho e ainda temos bons pastos em prati-
camente todas as regiões do Estado, ain-
da não vejo a necessidade de prender o
meu gado”. (WT) Luciano Vacari, superintendente da Acrimat

Otmar Oliveira

Wisley Tomaz
Da Redação

Durante o Confinar 2012,
simpósio Sul-mato-grossen-
se de Confinamento de Ga-

do, realizado em Campo Grande
(MS), vários temas foram discutidos
objetivando otimizar este sistema de

produção. No evento, foram 542 ins-
critos, contando com 90 expositores
e 452 congressistas, entre estudan-
tes, técnicos e produtores rurais. En-
tre os temas discutidos está o siste-
ma utilizado na Agropecuária Pirave-
vê, do pecuarista Adélio Crippa, que
diz estar confinando até 70 animais
em uma área de 10 metros de largura

por 120 de comprimento, alimentan-
do-os sete por vez em um cocho de
4,2 metros. Você pode até franzir a
testa e estranhar, mas este é o siste-
ma utilizado na Agropecuária, onde
realizado o ciclo completo (cria, re-
cria e engorda) da raça brangus. 

O confinamento da Fazenda Pira-
vevê tem oito piquetes, quatro de

cada lado, com dimensões de 10m x
120m. Cada baia comporta de 60 a
70 animais entre machos e fêmeas.
São dois cochos por piquete um para
a silagem de sorgo (complementada
com um concentrado) e outro para o
sal. Assim, os animais revezam entre
um e outro e não superlotam nenhu-
ma das áreas. Os tratos diários ali-
mentares são três: 7h30, 12h e o
terceiro e último começa às 15h e
termina às 17h, servindo três carre-
tas de silagem. Desta forma, há ali-
mento disponível até a parte da ma-
nhã para que não haja interrupção
na oferta de comida, nem durante a
noite. Como a estrutura é compacta
e o custo menor, o pecuarista inves-
tiu em construir coberturas para os
cochos, ou seja, a chuva não prejudi-
ca a qualidade da silagem.

O confinamento permite à fazen-
da terminar novilhos precoces, com
18 arrobas aos 18 meses. De acordo
com o produtor, seu produto não
atende ao pecuarista, atende quem
compra, que é o frigorífico. Entre as
características do cocho, a passare-
la entre os piquetes, por onde passa
a carreta com a silagem, está eleva-
da cerca de 1,7 metros dos cochos
e, por isso, não há possibilidade do

boi jogar comida para fora, evitando
desperdício. Já a telha da cobertura
tem no centro seu ponto mais alto,
fazendo assim com que a água escoe
para os lados do cocho e não caia
sobre a traseira do boi. 

Uma das palestras de interesse
dos confinadores apresentadas du-
rante o Confinar 2012 foi o ‘Planeja-
mento nutricional e análise técnico-
econômica no confinamento‘, apre-
sentada pelo engenheiro agrônomo
Paulo Araripe, especialista em pro-
dução pecuária, nutrição animal e
manejo de pastagens. Entre os tópi-
cos de sua palestra estão a interfe-
rência do cenário econômico (preços
de insumos, principalmente) no pla-
nejamento do pecuarista para o con-
finamento. Segundo ele, a interfe-
rência é direta, isso porque o plane-
jamento é uma ferramenta que parte
do princípio que vamos considerar
todas as variáveis para definir as
nossas posições frente aos investi-
mentos e a manutenção deles. Den-
tro deste contexto, o cenário econô-
mico local, regional e global é extre-
mamente influente no planejamento. 

Já em relação aos pontos consi-
derados mais estratégicos, estão: ter
em mãos projeto agropecuário que
garanta praticidade no operacional,
fazer planejamento nutricional, cer-
car-se de assistência técnica agronô-
mica ; adquirir animais na melhor
condição comercial possível, etc.

Sistema Voisin 

Os produtores rurais de Lucas do Rio Verde estão tendo o apoio técnico da Empresa
Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) que tem transferido a
melhor forma de manejo de gado leiteiro sustentável: o sistema voisin. Pastoreio Racional
Voisin (PRV) é um sistema de produção à base de pasto, que contribui com o
desenvolvimento econômico e social e com a viabilização produtiva da unidade familiar. O
manejo ecológico de pastagens com alto desempenho é uma tecnologia simples, onde um dos
pontos principais é não usar jamais o fogo no manejo. O animal fica poucos dias no mesmo
piquete e o rebanho, dessa forma, terá sempre alimentação de boa qualidade, aumentando
assim, seu desempenho. Nesse sistema, o gado engorda, não estressa e produz mais leite.

Confinamento tem sido 
uma opção mais eficiente 
para criadores

Alf Ribeiro/AE/Arquivo


