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MILHO

Escassez de sementes
preocupa agricultores

LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Produtores de milho em
Mato Grosso temem atraso no
plantio ou perda de produtivi-
dade em decorrência da falta
de sementes. Com o avanço da
demanda, empresas responsá-
veis pela comercialização es-
tão cancelando os pedidos e
oferecendo produtos de quali-
dade inferior para não deixar o
produtor na mão.

Presidente da Associação
do Produtores de Soja e Milho
de Mato Grosso (Aproso-
ja/MT), Carlos Henrique Fá-
varo, explica que houve au-
mento até abusivo no preço da
sementes, mas que isso é con-
sequência natural do mercado
devido ao crescimento na de-
manda. Segundo ele o que
preocupa, na verdade, é o não
cumprimento dos compromis-
sos na entrega das encomendas
e possível atraso. 

“Até mesmo os levanta-
mentos de safra estão incertos
porque os produtores estão de-
pendendo das sementeiras.
Preocupação é se as entregas
serão ou não feitas a tempo”.
Data recomendável para se-
mear o milho é 20 de fevereiro,
mas o analista da Companhia
Nacional de Abastecimento

(Conab), Petrônio Sobrinho
acredita que esta data será ul-
trapassada, mesmo que os agri-
cultores corram riscos de per-
der na produtividade.

Gerente do sindicato rural
de Campo Novo do Parecis (a
384 km de Cuiabá), Antônio de
La Bandeira, explica que os
produtores estão reclamando
principalmente da troca na hora
de entregar os pedidos. “Como
estão esgotando as sementes de
primeira linha, as empresas
oferecem produtos de qualida-
de inferior para garantir a ven-
da e os produtores aceitam para
não perder tudo”.

Fávaro revela que, como
se prepararam para o plantio,
com a compra de insumos e
planejamento, os produtores
não podem perder o investi-
mento e aceitam a semente,
mesmo que não seja a que foi
pedida. De acordo com a Agro-
ceres Sementes, que atende o
Estado, os clientes e distribui-
dores estão sendo abastecidos
conforme o cronograma, sendo
que o planejamento é feito com
pelo menos 1 ano de antecedên-
cia. Segundo a assessoria, a re-
gião de Mato Grosso registrou
aumento no volume de semen-
tes em cerca de 30% em relação
à safra passada e a empresa des-
conhece a falta dos híbridos. 
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Agricultores temem não haver tempo para plantar o cereal

Para a safra 2011/2012 está estimada a colheita de 34,9 milhões (t)

Produção de grãos bate
novo recorde no Estado

LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Com 34,9 milhões de to-
neladas de grãos previstas pa-
ra serem produzidas safra
2011/2012, Mato Grosso re-
gistra novo recorde e se man-
tém na liderança nacional.
Crescimento com relação à
temporada anterior é de
12,8%, maior variação regis-
trada entre os grandes produ-
tores nacionais, incluindo o
Paraná, Rio Grande do Sul e
São Paulo. Os números são do
5º levantamento de safra da
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), divulga-
dos nesta quinta-feira (9).

Área cultivada no Esta-
do será de 10,442 milhões de
hectares, alta de 8,3% sobre a
safra 2010/2011. Mais um
vez a soja terá o maior volu-
me com 21,348 milhões de
toneladas previstas em 6,8
milhões de hectares. Mas foi
o milho o carro-chefe do
crescimento geral da produ-
ção estadual. Para este ano
está estimada a produção de
10,58 milhões de toneladas,
38% a mais que a registrada
na safra anterior, de 7,619
milhões (t). O aumento na
área foi de 29% e chegou a
2,464 milhões (ha). 

Investimento no grão é
consequência da valorização
no mercado nacional e inter-
nacional e alta na demanda,
uma vez que os estoques es-
trangeiros estão em baixa e
houve quebra de safra nos es-
tados da região Sul e na Ar-
gentina. Diretor-executivo da
Federação da Agricultura e
Pecuária de Mato Grosso
(Famato), Seneri Paludo,
afirma que a publicação da
Conab confirma as estimati-
vas levantadas pelo Instituto
Mato-Grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea). 

Ele ressalta também que este incre-
mento tem uma dimensão ainda maior por-
que a safra passada do milho teve quebra, e
do total de 9 milhões de toneladas previs-
tas, 7 milhões (t) foram colhidas. De acor-
do com o Imea, 53% da produção de milho
está comprometida com vendas futuras.
Analista de Operação da Conab, Petrônio
Sobrinho, garante que o milho foi o princi-
pal agente para esta evolução na produção
mato-grossense. Na opinião dele, o bom
preço estimulou inclusive produtores de outros
produtos a investirem no milho segundo safra
almejando um bom resultado no mercado.

Foi o que aconteceu com o arroz. Pro-
prietário de uma indústria em Tangará da Ser-
ra, João Alberto Santos Almeida afirma que

este ano faltará produto para abastecer o mer-
cado local e os preços deverão ficar mais altos.
De acordo com levantamento do Conab, a pro-
dução de arroz terá uma queda de 42% nesta
safra, atingindo 460 mil toneladas. A área des-
tinada ao cultivo do cereal também será me-

nor, de 153 mil hectares.
Algodão apresentou pouca variação entre

a safra 2010/2011 e 2011/2012, de apenas 4,2%.
Previsão de produção é de 1,694 milhão de to-
neladas, ante 1,626 milhão ano passado. Com
relação à área, o levantamento apontou uma re-
dução de 0,3%, sendo cultivados 721,3 mil hec-
tares. Feijão registrou retração de produção pa-
ra as 3 safras deste ano, com expectativa de co-
lher 26,4% a menos, com 172,9 mil toneladas e
uma área de 134,7 mil hectares, 35% inferior ao
cultivado na safra 2010/2011.
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Soja é o carro-chefe da produção 
local e deve registrar a colheita de

21,348 milhões de toneladas este ano

Volume
produzido
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Número de focos de ferrugem aumenta 62%
DA REDAÇÃO

Incidência de foco de ferru-
gem asiática aumentou 62% na sa-
fra 2011/2012 em Mato Grosso
comparando com o plantio ante-
rior. Projeto Antiferrugem contabi-
lizou até esta quinta-feira (9) 81 fo-
cos no Estado, número que nos
campos se multiplicam. Ano passa-
do, durante toda a safra 2010/2011
foram confirmados 60 focos da
doença.

Impacto do aumento do fun-
gos nas lavouras ainda não está di-
mensionado, mas de acordo com o
gerente técnico da Associação de

Produtores de Soja e Milho de
Mato Grosso (Aprosoja/MT),
Luiz Nery Ribas, haverá perdas
significativas na safra, mas ainda
é cedo para fazer estimativa. Co-
mo explica, a 2ª edição do Rally
da Safra 2011/2012 irá ajudar a di-
mensionar o problema.

Rally da Safra parte hoje (10)
da Capital mato-grossense e per-
corre até o próximo dia 16 as la-
vouras de Nova Mutum, Sorriso,
Campo Novo do Parecis, Sapezal e
Diamantino. Duas equipes sairão
de Cuiabá para checar a evolução
da soja de ciclo médio e tardio. Pri-
meira edição ocorreu entre 16 de

janeiro e 02 de fevereiro nos esta-
dos de Mato Grosso, Goiás, Mato
Grosso do Sul e Paraná para as va-
riedades precoce e superprecoce.

No primeiro levantamento
do Rally foi estimada a produção
de 72 milhões de toneladas na re-
gião percorrida, 3% a menos do
que havia sido estimado. Nery Ri-
bas explica que o Rally tem intui-
to de identificar como está o anda-
mento e quais serão os resultados
da safra, bem como o potencial de
produção e os problemas que po-
dem ocorrer, desde o volume de
chuva até incidência de ferrugem
asiática nas lavouras.

A 9ª edição do Rally da Safra
condensou equipes e estendeu tra-
jetos. Os 6 grupos que integram a
expedição percorrerão, até 22 de
março, mais de 60 mil km e reco-
lherão cerca de 1,3 mil amostras
nos principais polos de produção
de milho e soja do país, passando
por 13 estados, além do Distrito
Federal, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Goiás, Minas Gerais,
São Paulo, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí,
Maranhão, Tocantins e Pará. As re-
giões visitadas representam 99,4%
da área cultivada de soja e 80% da
área com milho em todo o Brasil. 

Soja 21,698 milhões (t)
Milho 10,581 milhões (t)
Algodão 1,694 milhão (t)
Arroz 460,8 mil (t)
Total 34,9 milhões (t)
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