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Quando se fala em crescimento no setor agrope-
cuário, já faz um tempo que Mato Grosso apa-
rece em primeiro lugar nas principais atividades

produtivas. Isso porque é o principal produtor de grãos do
país e também por ter o maior rebanho bovino comercial,
com cerca de 29 milhões de cabeças. Dados que colocam
o Estado em uma posição de crescimento quando o assun-
to é confinamento de gado. Nos últimos seis anos esse
sistema de engorda cresceu 548%, um índice que consta-
ta a consolidação de Mato Grosso como grande confina-
dor. O número de animais criados sob engorda intensiva
saiu de 117.879 cabeças em 2005 em Mato Grosso para
763.947 bovinos em 2011. Os dados são do Instituto Ma-
to-grossense de Economia Agropecuária (Imea). 

O maior aumento ocorreu na região Médio Norte que
teve alta de 72%. Já na região Oeste o confinamento
caiu 16,4%. De acordo com o superintendente da Asso-
ciação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Luciano
Vacari, a região Médio-Norte é uma grande produtora de
grãos, o que demonstra a verticalização da cadeia do
agronegócio, transformando grãos em proteína animal.
Vale lembrar que a oferta de grãos é um
estímulo para essa atividade. A Acri-
mat observa ainda que o confinamen-
to avançou este ano, apesar de a va-
riação do preço da arroba do boi gor-
do, entre julho e no-
vembro, ter sido de
7,2%, bem inferior
à valorização de
37,2% registrada
em igual período do
ano passado.

Vacari disse ain-
da que Mato Grosso
tem todas as condi-
ções de assumir o
ranking de maior
confinador de gado
do país a médio pra-
zo pelas condições
privilegiadas que
possui. Atualmente,
o principal confina-
dor no país é Goiás.
O estudo levantou a
participação do ga-
do confinado nas

escalas de abate através da distribuição de entrega dos
animais para os frigoríficos e dos números do abate total
de bovinos em Mato Grosso. Sendo assim, verifica-se que
a terminação de bovinos no sistema intensivo foi funda-
mental para que o abate alcançasse os elevados patama-
res registrados no segundo semestre de 2011, chegando
a responder no mês de outubro por 48% do rebanho aba-
tido, com um volume de 191,8 mil cabeças abatidas.

O coordenador do Imea, Daniel Latorraca, observa
que o confinamento surge com a terceira safra do ano pa-
ra o agricultor, que usa uma parte de sua produção para
confinar. O levantamento realizado pelo Imea constatou
que 50% da composição do concentrado oferecido na ali-
mentação do boi é produzida pelo próprio confinador. De
forma que se pode analisar que o agricultor está investin-
do na pecuária, no confinamento e semiconfinamento. A
composição do concentrado usado no confinamento é
feita com 58% de milho, 10% de sorgo, 8% de farelo
de soja, 8% de caroço de algodão, 8% de casquinha de
soja, além de milheto, torta de algodão e outros itens. 

Neste último levantamento pesquisou-se sobre a
participação de machos e fêmeas confinados no Esta-
do, chegando ao número de 84,9% de machos e
15,1% de fêmeas. A região Oeste e, principalmente,

a região Médio-Norte, grandes produ-
toras de grãos, apresentaram uma
maior participação de machos confi-
nados de 91,0% e 94,2%, respecti-
vamente.

Gir Villefort 

Nesta terça-feira (6) acontece o Leilão
Top Gir Villefort, a partir das 21h pelo

Canal Rural. Com organização da Programa
Leilões, serão ofertados 45 lotes duplos de
novilhas Gir PO, com prenhez confirmada,
exame de DNA e Registro Genealógico
Definitivo na ABCZ. Para estimular ainda mais
os investimentos na raça, o criador venderá
mais três lotes especiais de prenhezes sexadas
de fêmea. Já no dia 11 de dezembro, às 10h
(horário de Brasília), será a vez do Leilão Top
Leite Reprodutores Gir Villefort ofertar, pelo
Agrocanal, 40 lotes individuais de touros Gir
PO. A organização é da Nova Sat Leilões. Em
ambos os eventos haverá ofertas especiais de
doses de sêmen dos reprodutores C.A., Sansão
e Tabul TE Cal. No primeiro remate será
vendido também uma dose de sêmen
convencional do Radar dos Poções, touro já
morto, cuja dose de sêmen tem ultrapassado a
casa dos R$ 40 mil. mais informações - (31)
3627-1145 ou (31) 9990- 1390.

Dorper

O 5º Leilão Dorper Christmas acontece no
próximo dia 13, em São Paulo, a partir das
20h. O evento será na Sociedade Hípica
Paulista. Este é considerado o melhor leilão da
raça Dorper. É o tradicional Dorper Christmas
dos criadores, Benjamin Steinbruch, Ruben
Osta, Jamer Mascarenhas e Valdomiro
Poliselli Junior. Mais informações no site -
www.dorperchristmas.com.br

Virtual

Na programação da rede SBA, é possível
acompanhar leilões bovinos, equinos, caprinos
e ovinos. Com sinal digital via satélite, as
transmissões são feitas através de antenas
parabólicas, TV a cabo e internet no site
www.sba1.com, abrangendo todo o território
nacional e parte da América Latina. Esta
semana acontecem vários leilões e para
conferir a agenda acesse o site
www.sba1.com.
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