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MT vai produzir 48,6
milhões de toneladas

EVANIA COSTA
DA REDAÇÃO

Com projeção de colher 48,630
milhões de toneladas (t), a produ-
ção mato-grossense de grãos é lí-
der isolada no país. A 2ª colocada
no ranking, o Paraná, que deverá
colher neste ciclo 35,893 milhões
de t, 26% menos que Mato Grosso.
É o que aponta o 4º levantamento
de Safra 2013/ 2014, divulgado
nesta quinta-feira (09) pela Com-
panhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab). Comparando com os
números da safra 2012/ 2013, a
Conab prevê que a produtividade
deverá se manter estável (0,5%)
no Estado, apesar da expansão de
5,9% na produção e de 5,4% na
área plantada.

Principal cultura de Mato Gros-
so, participando com 53,5% da
produção, 26,016 milhões (t) de so-
ja devem ser colhidas neste ciclo,
contra as 23,532 milhões (t) do
ciclo anterior, representando
uma alta de 10,6%. A área plan-
tada também aumentará 7%, jun-
to com a produtividade (3,3%).
Já para o milho, a projeção é que
19,883 milhões (t) sejam colhi-
das no Estado na safra atual, sen-
do que, no ciclo 2012/2013, che-

gou a 19,893 milhões/t. A estabili-
dade prevista pela Conab é diferen-
te da última estimativa do Instituto
Mato-grossense de Economia Agro-
pecuária (Imea) divulgada em de-
zembro de 2013.

Conforme o levantamento e
perspectivas do instituto, a produ-
ção de milho em Mato Grosso re-
duzirá 24% na safra 2013/2014,
chegando a 17,07 milhões/t. Os fa-
tores para essa diminuição são o
recuo no investimento em tecno-
logia pelos produtores rurais, que
impactará na produtividade (-
13%), e também a retração de 12%
da área plantada no Estado. “A Co-
nab está mais otimista, prevendo
cerca de 2 milhões/t a mais que o
Imea por 2 fatores: mais área plan-
tada e produtividade. Estão olhan-
do uma produtividade maior tal-
vez porque não estejam prevendo
a redução de tecnologia e estão
contando com o clima”, avalia a

gerente de relações Institucionais
da Associação dos Produtores de
Soja e Milho de Mato Grosso (A-
prosoja), Maria Amélia Tirloni,
frisando que, enquanto o Imea es-
tima 87 sacas de milho por hecta-
re, a Conab espera 96 sacas, um
alto rendimento.

Para o presidente do Sindicato
Rural de Sorriso, Laércio Pedro
Lenz, a previsão do Imea para o
milho é mais próxima da realida-
de. Na região, a produção não de-
ve ser mantida igual à do ciclo
passado por diversas questões,
dentre elas a redução da área de
480 mil (ha) para 380 mil (ha).
Além disso, Lenz lembra que o
clima no ano passado foi excelen-
te para a cultura. “Pode ser igual,
melhor não tem como. A realida-
de que vemos em Sorriso é de
uma quebra considerável. A re-
dução na tecnologia é certa.
Aqui, teve muita venda de se-

mente com mais baixa qualida-
de, a adubação está reduzindo”.

BRASIL - Segundo a Conab,
a safra brasileira deverá chegar
a 196,7 milhões (t), o que repre-
senta um aumento de 5,2% em
relação à safra passada, que en-
cerrou com 186,9 milhões (t).

Volume coloca o Estado mais uma vez na liderança nacional em volume a ser colhido

Divulgação

Soja representa 53,5%
do total a ser colhido
na safra 2013/2014

HELICOVERPA

Produtores recebem informações
DA REDAÇÃO

A Caravana Embrapa de
Alerta às Ameaças Fitossanitá-
rias chegará a Mato Grosso na
próxima semana. Trará informa-
ções sobre o manejo da lagarta
Helicoverpa armigera e de ou-
tras pragas que atacam as lavou-
ras. Com os municípios de Lu-
cas do Rio Verde (dia 14), Sape-
zal (dia 15) e Campo Verde (dia
16) no roteiro, a Caravana bus-
cará orientar técnicos rurais e
extensionistas para que eles
possam ser multiplicadores de
conhecimento nas regiões em
que atuam.

Participam da Caravana pes-
quisadores e analistas de Trans-
ferência de Tecnologia e Comu-
nicação da Embrapa e de insti-

tuições parceiras. Em cada mu-
nicípio eles farão palestras abor-
dando o histórico e os aspectos
bioecológicos da Helicoverpa ar-
migera, o manejo integrado de
pragas (MIP) em soja, milho e al-
godão, as tecnologias de aplica-
ção e ainda o cenário regional da
praga, sobretudo na safra atual.
Os especialistas também ficarão
disponíveis para conversar com
o público presente, trocar expe-
riências e tirar as principais dú-
vidas sobre o assunto. Durante os
eventos serão distribuídos mate-
riais informativos produzidos pe-
la Embrapa sobre identificação e
controle da helicoverpa e sobre o
manejo integrado de pragas.

INSCRIÇÕES - As ativida-
des da Caravana Embrapa são

direcionadas para técnicos ru-
rais e extensionistas de coopera-
tivas, associações, empresas pri-
vadas, órgãos públicos e autôno-
mos. As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas antecipada-
mente pelo site www.embra-
pa.br/cpamt. Interessados tam-
bém poderão fazer a inscrição
no local do evento.

O PROJETO - A Caravana
Embrapa de Alerta às Ameaças
Fitossanitárias começou suas ati-
vidades em dezembro com even-
tos em Goiás e no Rio Grande do
Sul. Até março, equipes de espe-
cialistas percorrerão todas as re-
giões produtoras de grãos do país
levando informações emergen-
ciais sobre o manejo da Helico-
verpa armigera. (Com Assessoria)

Fabiano Bastos/Embrapa

Lagarta vem ameaçando as lavouras e gerando muita preocupação aos agricultores

Otmar de Oliveira/Arquivo

Orientação da Aprosoja é para que os sojicultores redobrem a atenção sobre a lavoura

Focos de ferrugem aumentam 200%
DA REDAÇÃO

No intervalo de 30 dias, o
número de focos de ferrugem
asiática nas lavouras de soja de
Mato Grosso aumentou 200%.
No dia 12 de dezembro do ano
passado, 5 pontos estavam sen-
do monitorados pelo Consórcio
Antiferrugem, uma parceria pú-
blico-privada no combate à
doença. Atualmente, contando
com a última ocorrência regis-
trada em Campo Novo do Pare-
cis, no dia 2 de janeiro deste
ano, a ferrugem foi contabilizada
em 15 lavouras mato-grossenses.

Mas importante que registrar
e contabilizar a quantidade de
focos é indicar o local de ocor-
rência da doença, de acordo com
o diretor técnico da Associação
dos Produtores de Soja e Milho

de Mato Grosso (Aprosoja), Luiz
Nery Ribas, ao frisar que esse é o
recado ao produtor. “A partir do
momento que a doença está ins-
talada, a região terá 15, 100, 1
milhão de focos. Naturalmente,
com o clima favorável é natural
que os focos cresçam. O objetivo
do sistema de monitoramento é
exatamente esse: alertar o produ-
tor dos municípios daquela re-
gião que a ferrugem está presen-
te. Redobre os cuidados”.

O diretor da Aprosoja orienta
os produtores a terem técnicos
capacitados e treinados para um
manejo adequado, usando a fer-
ramenta do monitoramento co-
mo auxílio. “Temos um histórico
de mais de 10 anos. Sabemos
quando vem e como chega (fer-
rugem). Nessa condição, devem
ficar atentos”.

MONITORAMENTO - Os 3
primeiros focos da doença na
safra 2013/2014 foram registra-
dos em novembro nos municí-
pios de Alto Araguaia e Campos
de Júlio. Em dezembro, o con-
sórcio registrou outros 11 focos
nas cidades de Alto Garças (1),
Campo Novo do Parecis (1), Sa-
pezal (3), Campo Verde (2),
Campos de Júlio (3), Tangará da
Serra (1).

Ribas ressalta que algumas
regiões onde os focos aparece-
ram primeiro, como Sapezal e
Campos de Júlio, têm caracte-
rísticas de plantio de algodão.
Nesse caso, é comum o plantio
de soja precoce que, evidente-
mente, é colhida mais cedo e,
por consequência, fica em con-
dição de ter ferrugem mais ce-
do. (EC)

Produção estadual (t)

Cultura Safra 12/13 Safra 13/14
Soja 26,016 milhões 23,532 milhões
Milho 19,883 milhões 19,893 milhões
Algodão 2,263 milhões 1,860 milhões
Total 48,630 milhões 45,907 milhões


