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O PROJETO

Criado em 2011, tem o objetivo de levar co-
nhecimento técnico sobre assuntos pertinentes 
à pecuária de corte, fomentar discussões que 
estimulem o desenvolvimento da pecuária, in-
tegrar os produtores e captar demandas espe-
cíficas de cada região. O “Acrimat em Ação” 
ainda traça um panorama estadual da pecuária, 
feito com questionários estratégicos sobre os 
temas do setor, respondido pelos participantes 
nas palestras. Uma parceria com o Instituto 
Mato-Grossense de Economia Agropecuária 
(Imea), que apresenta os dados de todas as re-
giões.  O projeto é um aliado dos produtores 
na busca pelo aumento de rentabilidade. Ao 
todo, as seis edições contemplam mais de 22 
mil pessoas, entre pecuaristas de pequeno, mé-
dio e grande porte e lideranças empresariais do 
agronegócio, participaram desde sua primeira 
edição.
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O Tema - Intensificação Racional na 
Produção de Bovinos de Corte

Alinhado aos resultados do panorama 
pecuário realizado em 2015, que indicou 
que 37% dos produtores investiram em 
reformas de pastagens os últimos anos, o 
assunto escolhido para 2016 foi a intensi-
ficação racional na produção de bovinos. 
O palestrante que viajou com a comitiva e 
pelos 30 municípios, Armindo Neivo Ki-
chel é engenheiro agrônomo, pecuarista e 
pesquisador da Embrapa Gado de Corte. 
É mestre em Agronomia pela Universida-
de Federal de Pelotas e Doutorando pela 

A Comitiva

A Comitiva, composta pela equipe técni-
ca e estratégica da Acrimat, imprensa e os 
parceiros, rodou 12 mil quilômetros pe-
las principais regiões de Mato Grosso em 
cinco veículos. Para realizar o programa 

Universidade Federal da Grande Doura-
dos.

Os produtores que tiveram informações 
sobre custos da pecuária de corte, ren-
tabilidade e tecnologias de custo zero – 
aquelas que precisam apenas de conheci-
mento e decisão. As práticas destacadas 
são - escolha de forrageira; formação de 
pastagem; bom manejo e colheita eficien-
te de pastagem; e o descarte de animais 
de baixa produção. Outro ponto alto da 
palestra de Kichel foi a relação custo x 
benefício da produção.

65.000

HISTÓRICO

MUNICÍPIOS 
PERCORRIDOS

PALESTRAS 
REALIZADAS

RODADOS

KM

TOTAL DE 
PARTICIPANTES

40

170

22.755

a Acrimat contou com parceiros que acre-
ditam e apoiam a iniciativa pelo fortaleci-
mento da pecuária mato-grossense – Se-
nar, Sicredi, OuroFino, Fundo de Apoio 
à Bovinocultura de Corte e Toyota – Via 
Láctea, Orion e Canopus.

 José João Bernardes
Presidente da Acrimat

Nós levamos informações a 
campo, para que ela se transforme 

em conhecimento e desenvolva 
ainda mais o negócio

Armindo Kichel
Palestrante Acrimat em Ação

O produtor precisa 
profissionalizar-se, ter todas as 
contas na ponta do lápis. Sem 
essas tecnologias não adianta 

adubação, suplementação, semi-
confinamento, confinamento e 
nem genética. Sem excelente 

alimentação e animais produtivos 
a conta não fecha

Francisco Manzi
Superintendente da Acrimat

Visitar os municípios, trazer 
informações e ouvir as demandas 
de cada região é o grande ganho 
do Acrimat em Ação. As atitudes 

e respostas das autoridades 
às questões da pecuária são 

resultados desses levantamentos 
e do posicionamento oficial da 

Associação
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Informação e tecnologia ao alcance do 
produtor 

A primeira etapa do ‘Acrimat em Ação’, 
promovido pela Associação dos Criado-
res de MT, levou mais de mil e duzen-
tos participantes às palestras e teve como 
destaque as demandas regionais do No-
roeste de Mato Grosso. 

Em Porto Esperidião o produtor Roberto 
Jacob do Amaral recebeu a Comitiva em 
visita à Fazenda Paraíso. “É importante a 
troca de experiência. Investimos constan-
temente e quando se faz isso, se espera 
um retorno viável. Toda nova prática deve 
ser avaliada. A Acrimat traz tecnologias 
e nos fazem pensar, avaliar na hora de 
inovar para aumentar a produção”, desta-
cou Roberto. Para o professor, o contato 
direto com os produtores é essencial e 
complementa o processo de aprendizado. 
“A visita às fazendas completa a relação 
entre os conceitos e a prática no campo. É 
fechar com chave de ouro o trabalho do 
projeto”, destacou ele. 

Para o conselheiro regional Túlio Roncal-
li, o Acrimat em Ação cumpre seu papel 
de fomento da pecuária. “Nossa região 
está evoluindo no aspecto técnico. Os 
produtores buscam as informações como 
as trazidas pelo projeto. Há alguns anos a 

pecuaristas

participantes

Amarildo Merotti, diretor 
regional da Acrimat

Cristiano Alvarenga - 
diretor regional da Acrimat

     É importante que a Acrimat 
ande em parceria com Vila Bela 
para que a pecuária continue 
crescendo, como ela vem se 

desenvolvendo bem no nosso 
município

Carlos Sérgio Arantes, 
pecuarista em Araputanga

      É importante que a Acrimat 
ande em parceria com Vila Bela 
para que a pecuária continue 
crescendo, como ela vem se 

desenvolvendo bem no nosso 
município

ROTA 1

Integração Lavoura Pecuária Floresta tra-
zida nas palestras era uma realidade dis-
tante. Hoje, com o conhecimento, o em-
preendedorismo e as terras férteis do Vale 
do Guaporé, a região se consolida como 
referência a cada dia”, afirmou Túlio.

PORTO ESPERIDIÃO

PONTES E LACERDA

NOVA LACERDA

VILA BELA DA
S. TRINDADE

ARAPUTANGA

CÁCERES

POCONÉ

S.J. DOS Q.MARCOS

51,5%
1.283

 A Acrimat tem trabalhado 
junto aos produtores, atenta às 
demandas e participando dos 
principais fóruns nacionais e 

internacionais
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Foco na intensificação marca circuito 
no Vale do Araguaia e Sul do Estado
A segunda rota do Acrimat em Ação 
2016, que passou pelo Vale do Araguaia e 
sul de Mato Grosso, teve 32% de aumen-
to de público em relação ao ano anterior. 
O destaque foi para as quatro tecnologias 
de custo zero, que para o produtor Mau-
rício Cardoso Tonhá, são os diferenciais 
na evolução dos negócios. “As novas tec-
nologias, que cada vez estão mais dispo-
níveis no mercado são responsáveis pela 
grande transformação que ocorre dentro 
das atividades primárias. A agricultura 
e pecuária, precisam ser integradas uti-
lizando corretamente a nutrição, melho-
ramento de pastagens, genética e gestão. 
Todas essas ferramentas contribuem de 
forma definitiva para o crescimento da 
atividade, melhoria de renda e gerando 
riquezas para o Estado de Mato Grosso”, 
destacou Tonhá. Para o Armindo Kichel, 
o Vale do Araguaia é um terreno fértil 
para investimentos e crescimento. “O 
Vale do Araguaia, além do potencial de 
integração lavoura pecuária, tem também 
potencial de boa irrigação, boa genética 
e bons projetos. Isso nos dá a certeza de 
que cada vez mais Mato Grosso terá uma 
pecuária mais rentável e produtiva”, des-
tacou Kichel. 
Para o presidente do Sindicato Rural de 
Rondonópolis, Francisco Pugliesi de Cas-

pecuaristas

participantes

VILA RICA

COCALINHOÁGUA BOA

BARRA DO GARÇAS

RONDONÓPOLIS

50,5%
893

GESTÃO ACRIMAT

O evento de fechamento do circuito em Rondonópolis teve ainda a oficialização do nome 
do diretor regional Marco Túlio Duarte Soares como indicado à próxima gestão da Acrimat. 
Para o Presidente da Associação, José João Bernardes, a escolha priorizou a atenção aos 
desafios da atividade. “É importante investir nas pessoas que estejam em sintonia com os 
tempos de inovação e mudanças e que repercutam os interesses das bases de nosso setor. 
Marco Túlio reúne todos esses requisitos, está alinhado com o desenvolvimento da pecuária 
e tem total condições de realizar um mandato de muito crescimento para a entidade”, des-
tacou Bernardes. O nome de Túlio foi citado e aceito por unanimidade entre os dirigentes. 
Ao aceitar o convite para a candidatura Marco Túlio reforçou o compromisso com a união 
e o fortalecimento do setor. “O momento é de se pensar na pecuária do estado, num grupo 
coeso que tenha um mesmo foco de fortalecer a instituição da melhor forma. Pensando 
sempre no bem comum dos produtores de Mato Grosso”, reforçou Túlio.

ROTA 2

Laércio Fassoni
Diretor Regional Acrimat

  Acrimat em Ação vem trazer 
conhecimento para ao pecuarista, 

aos produtores, sobre as novas 
tecnologias de produção, a nova 
forma de avaliação de produção 
de arroba/hectare para melhorar 

a rentabilidade

 Marcos Antônio Dias Jacinto 
Diretor Secretário Acrimat

     A Acrimat somos nós, somos 
os produtores. O projeto é um 

canal para produzir as demandas 
da região, auxiliar com ideias, 

sugestões que possam melhorar 
para todos

Anísio Junqueira (Netão)
Diretor Regional Acrimat

    A Acrimat teve muito o ‘quê’, de 
saber qual o momento e aquilo 

que o pecuarista realmente 
precisa. Nosso público participa 
porque que acredita na Acrimat 

e confia nas palestras que se 
superam a cada ano

Marco Túlio Duarte Soares
Diretor Regional Acrimat

Um público de qualidade 
- formadores de opinião, 
produtores e também 

agriculturores. Pessoas que 
investem em tecnologia de 

produção, e estão aqui hoje, 
escutando as mensagens da 
Acrimat sobre como produzir 
visando a sustentabilidade do 

negócio
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pecuaristas

participantes

BARRA DO BUGRES

TABAPORÃ

JUARA

ARIPUANÃ

COLNIZA

CASTANHEIRA

JUINA

COTRIGAÇU

BRASNORTE

72,1%
1747

A etapa mais longa percorreu nove cida-
des do Noroeste, Centro-Sul e Arinos e 
teve o maior público do circuito. 

Colniza, que tem um rebanho de 430 mil 
cabeças de gado, mostrou no circuito que 
a produtividade passa pela diversificação. 
O município é o maior produtor de café 
no estado, e já está nos primeiros passos 
para a integração lavoura pecuária flores-
ta (ILPF). Para Mauro Rezende, pecuaris-
ta, a intensificação passa pelo processo de 
informação. “Nossa região tem potencial 
para chegar a um milhão e meio de ca-
beças, mas para isso precisa passar pela 
intensificação, o aprendizado e a implan-
tação dessas tecnologias - custo zero ou 
quase, apresentadas na palestra. Aqui já 
temos a diversificação com o café, falta 
melhorar a intensificação nas pastagens”, 
reforçou Mauro. Segundo o presidente do 
Sindicato Rural de Colniza, Milton Amo-
rim, o acesso a essas informações auxilia 
na prática os produtores. “Fazer com que 
essas informações cheguem onde o aces-
so é restrito é um dos grandes diferenciais 
da Acrimat”, destacou ele. 

ROTA 3

tro, proprietário da Fazenda 
Chic Paulicéia, visitada na 
Rota2, o Acrimat em Ação é 
estratégico. “Os temas trata-
dos no projeto são práticos. 
Muitas vezes a implementa-
ção dessas tecnologias não 
exige investimentos, mas 
atitude proativa de cada pro-
dutor em aprender, inovar e 
acompanhar os resultados”, 
destacou Francisco, mais 
conhecido como Chico da 
Paulicéia.

Em Juara, um dos polos regionais da Rota 
3, que teve recorde de público, os núme-
ros da pecuária mostram a evolução da 
atividade nos últimos anos. Para o diretor 
de relações públicas da Acrimat, Fernan-
do Conte, de Juara, o Acrimat em Ação 
faz parte desse processo. “Durante os seis 

anos de palestras os temas são escolhidos 
de acordo com as principais necessidades 
dos produtores. O alinhamento com os 
momentos vividos no campo é uma das 
prioridades da Acrimat e o projeto é um 
forte elo de ligação entre pecuaristas e en-
tidade”, destacou Fernando.

Fernando Conte
Diretor de Relações Públicas

     A Acrimat tem um elo de 
ligação muito forte com o Vale 
do Arinos. Tivemos na palestra 

os três tipos de produtores 
– tanto aquele produtor 

que administra sozinho a 
propriedade, quanto o médio, 
até o grande empresário rural, 

mostrando que pecuaristas 
de Juara estão preocupados 

com seu negócio, na busca de 
intensificação
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Intensificação e investimentos são o ca-
minho

A última etapa do Acrimat em Ação 2016 
reforçou os investimentos que os produ-
tores já fazem da porteira para dentro, 
bem como os que ainda aguardam, da 
porteira para fora.

Para o produtor Antônio Sobral, do Gru-
po Sobral de Marcelândia, esse cenário já 
é realidade. Com um total de 6 mil hec-
tares, desde 2013 ele adotou a intensifi-
cação gradativa – a cada ano ele reforma 
de 400 hectares de pastagens e já tripli-
cou a produção nessas áreas. “Colocamos 
tudo na ponta do lápis. Antes colocáva-
mos 1,5 cabeça por hectare, hoje temos 
5 a 6 cabeças por hectare nessas áreas 
reformadas”, destaca Antônio. Esse cená-
rio de investimentos é atestado por quem 
trabalha diretamente com o assunto. Para 
o gerente de negócios do Grupo Emal, 
Wendel Rodrigues, os últimos quatro 
anos denotam uma mudança no perfil do 
pecuarista mato-grossense. “A correção 
de solo na pecuária foi um tabu durante 
anos. Com as novas pesquisas, análises 
de solo, produtor foi percebendo essa ne-
cessidade. A integração Lavoura pecuária 
também ajudou e desde 2013 esse avan-
ço. Hoje nossa perspectiva é de que 20% 
dos nossos clientes serem da pecuária, o 
que em 2012, não chegava a 2%”, destaca 
Wendel.  

Na área das demandas, a logística ainda 

pecuaristas

participantes

NOVA M. VERDE

NOVA 
BANDEIRANTES

APIACÁS

ALTA FLORESTA

GUATANTÃ
DO NORTE

MARCELANDIA

SINOP

S. JOSÉ DO 
RIO CLARO

62,5%
1449

ROTA 4

Jorge Basílio
Vice-Presidente Acrimat

     Parabéns aos pecuaristas que 
participam e fortalecem nossa pecuária 

e nossa região. Juína está na sexta 
edição do Acrimat em Ação e todas as 
edições e o projet melhora a cada ano. 
Isso significa que a parceria Acrimat e 

produtores, vem dando certo

Raphael Nogueira
Diretor Regional Acrimat

     Ficamos felizes pela casa cheia, o 
produtor valorizar a disposição da 

Acrimat de sair de sua sede em Cuiabá 
e vir até o interior. Castanheira já 

participou dos seis eventos Acrimat em 
Ação, mas hoje com certeza foi o maior 

público maior
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é ponto chave para a região. Apesar das 
melhorias observadas, o Estado ainda ne-
cessita de investimentos. Segundo Ande-
lino Rossi, presidente do Sindicato Rural 
de Nova Bandeirantes, que fica a 1.055 
quilômetros de Cuiabá, o gado viaja até 
6 horas para chegar ao frigorífico mais 
próximo e as perdas são consideráveis. 
“A logística é o carro chefe da perda do 
lucro. O trajeto da cidade ao abatedouro 

Mato Grosso pode dobrar produção de 
carne bovina com intensificação 

Em sua sexta edição, o Acrimat em Ação 
2016 falou da intensificação na produção 
de carne bovina para os produtores do 
Estado que tem mais de 24 milhões de 
hectares de pastagens e um rebanho de 
mais de 29 milhões de cabeças de gado. 

NÚMEROS DO ACRIMAT EM AÇÃO 2016

RODADOS

12.000
KM

VISITAS 
TÉCNICAS

11

PECUARISTAS

62%
MUNICÍPIOS 

PERCORRIDOS

30
PALESTRAS 
REALIZADAS

30
TOTAL DE 

PARTICIPANTES

5.372

Invaldo Weis
Presidente Associação dos Criadores 
do Norte de Mato Grosso (Acrinorte)

    O produtor busca informações para 
levar à propriedade e quer produzir 
cada dia mais. O Acrimat em Ação 
acertou ‘na mosca’ com os temas 

abordados. É importante o acesso a 
essas tecnologias e, principalmente, que 

se conheça mais de perto tudo que a 
Acrimat faz pelo Estado

Davi Fernandes
Presidente sindicato rural 

guarantã do norte 

O Acrimat em Ação é um 
trabalho que alavanca a 

produção pecuária no Estado. É 
uma ferramenta que leva até o 
produtor a informação técnica 

que ele precisa

Agenor Vieira De Andrade
Presidente do Sindicato Rural de 

Marcelândia

É clara a simbiose entre produtores, 
Sindicato Rural e a Acrimat, que 
nos representa na pecuária de 

corte. Certamente a palestra trouxe 
ensinamentos da mais alta qualidade que 
serão implementados nas propriedades 
rurais dos mais de 250 produtores que 

estiveram no Acrimat em Ação

O projeto promovido pela Associação dos 
Criadores de Mato Grosso (Acrimat) foi a 
campo e reuniu 5,4 mil participantes em 
palestras sobre a produtividade, eficiên-
cia e qualidade genética. Após percorrer 
os 30 municípios do circuito, de março a 
maio desse ano, o engenheiro agrônomo 
e pesquisador da Embrapa Gado de Cor-
te, Armindo Kichel, afirma que o estado 

pode dobrar seus números.  “Só com in-
tensificação é possível aumentar em 50% 
esse rebanho. Mato grosso está pronto em 
clima, solo e tecnologia para ser o maior 
exportador de carne para o mundo. Com 
eficiência nas práticas pecuárias e qua-
lidade para conquistar vários mercados. 
Ganha produtor e ganha consumidor”, 
afirma Kichel.

chega a durar 6 horas, em época de estia-
gem, e o lucro vai ficando pelo caminho. 
A perda média é de 3%, chega a uma ar-
roba de peso vivo”, ressaltou Andelino. O 
superintendente da Acrimat, Francisco de 
Sales Manzi, que liderou a comitiva, re-
força que o trabalho do Acrimat em Ação 
é crucial no desenvolvimento desses as-
suntos do setor. “Visitar os municípios, 
trazer informações e ouvir as deman-

das de cada região é o grande ganho do 
Acrimat em Ação. Todo ano relatamos as 
demandas às autoridades competentes e 
acompanhamos seu desenrolar. As atitu-
des e respostas para essas questões da pe-
cuária são resultados dos levantamentos 
e do posicionamento oficial da Associa-
ção”, reforçou ele.
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É uma oportunidade de 
conhecermos a realidade e 
a economia de cada região 

para que tenhamos um 
direcionamento de nichos e 

atender todas as reivindicações 
em forma de melhorias. Essas 

rotas regionais são fundamentais. 
Para o nosso negócio, casa muito 

bem

     A Acrimat tem realizado ações, 
através dos recursos do Fabov, 
que desenvolvem a pecuária 
estadual. Os resultados da 

evolução do Acrimat em Ação são 
visíveis por onde passamos. Ver o 
produtor se sentir representado 

pela Associação, mostra que 
fazemos parte do contexto desse 

crescimento do setor, é uma 
satisfação muito grande de dever 

cumprido

     Cada vez mais a inciativa 
privada apóia ações públicas 

como a Acrimat. Realmente estão 
de parabéns. Temos a Toyota, 
levando a equipe do projeto, a 

OuroFino que apresenta produtos 
de qualidade para o produtor, 
o Sicredi na disponibilização de 
recursos e o Senar que traz a 

qualificação para aumentar ainda 
mais a produtividade do mercado 

da pecuária de corte

O Acrimat em Ação vem de 
encontro à necessidade que temos 

estar próximo aos produtores. O 
Senar trabalha com qualificação 
para o produtor rural e a Acrimat 

está vindo até o produtor trazendo 
um tema atual, que de fato está 

acontecendo e é um grande 
gargalo da pecuária.

Uma iniciativa que está de 
parabéns

É muito importante a 
proximidade do laboratório 

com o criador. Nós 
temos, junto à Acrimat a 

intenção de trazer a nossa 
informação aliada ao 

conheciemento que vem 
dos palestrantes que nos 
acompanham durante o 

Acrimat em Ação

Esse é um modelo de 
evento do qual nós temos 
o maior prazer de sermos 

parceiros. Levar formação e 
informação qualificada para 
toda comunidade em geral, 
até porque o público que 
é associado da Acrimat é 

associado do Sistema Sicredi 
por todo Mato Grosso. 

Torcemos para que essa 
parceria venha a acontecer 

por mais edições

PARCEIROS

IMPRENSA

Ricardo Zampieri
Consultor de vendas Toyota

Jorge Pires
Presidente Fundo de Apoio à 

Bovinocultura de Corte (FABOV)
Armindo Kichel 

Palestrante Acrimat em Ação 2016

Tiago Freitas 
Consultor Técnico Ourofino

Gustavo Mossi
Representante Regional Senar

Danilo Vicentim 
Diretor Sicredi Sul MT

Tradição do Acrimat em Ação é também abrir espaço para que a imprensa acompanhe as Rotas e estreite ainda mais a relação com a pe-
cuária de Mato Grosso. Em 2016, os parceiros que acompanharam a comitiva, a convite da Acrimat, pelos quatro cantos do Estado foram 
Canal Rural, Terra Viva e Revista DBO.

CANAL RURAL - ROTA 1, 2 e 3

Henrique Bighetti e Helenaldo Tristão Tobias Ferraz e Paulo Watanabe Ariosto Mesquita Henrique Bighetti e Pedro Silvestre

TERRAVIVA - ROTA 2 REVISTA DBO - ROTA 3 CANAL RURAL - ROTA 4


