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O diretor da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás e Biocombus-
tíveis (ANP) Allan Kardec infor-
mou nesta quinta-feira (16) que o
governo trabalha com uma recupe-
ração de 10% a 20% da safra de ca-
na de açúcar para este ano. Mesmo
assim, a estimativa da agência é de
manutenção dos atuais preços do
etanol, havendo previsão apenas de
crescimento vegetativo. 

Desta forma, deve continuar
sendo mais vantajoso economica-
mente ao motorista abastecer com
gasolina neste ano. Kardec disse
que não se espera uma nova que-
bra de safra de cana-de-açúcar em
2012, porém se prevê uma safra
curta. Neste ano entram em produ-
ção novos canaviais, mas o ciclo
de crescimento deles é de ao me-
nos 2 anos. Para 2012, também é
esperada alguma folga para o eta-
nol com o arrefecimento na co-
mercialização do açúcar no mer-
cado internacional. 

A Rússia divulgou recente-
mente que aumentará significativa-
mente neste ano a produção de açú-
car de beterraba. O aumento da
oferta deve reduzir preços e deixar
o açúcar menos competitivo, o que
abre espaço para maior produção de
etanol. Em 2011, muitos produtores
preferiram converter a produção de
cana em açúcar por causa do preço.
“Provavelmente teremos uma folga
no açúcar e, portanto, uma pressão

menor no etanol”, disse.
Kardec lembrou que os pre-

ços do etanol subiram em 2011 por
conta da quebra de safra em 2011 e
da crise de 2008, que desacelerou o
crescimento da indústria com efei-
tos no médio prazo. Isso explica a
queda de 13,8% no consumo de

etanol em 2011 na comparação com
2010. “Alguns rodam menos e ou-
tros migram para a gasolina”,
acrescenta o superintendente de
Abastecimento da ANP, Dirceu Mo-
relli, sobre os preços altos do etanol
do ano e, consequentemente, a redu-
ção do consumo do combustível. 

Para este ano, o diretor lembra
que foram retomados investimentos
e entram em operação novas usinas,
o que deve aliviar o mercado para
2013 e 2014. Também para o ano
que vem são esperados os resulta-
dos da resolução 67 da ANP que
ajudará a regular estoques.

bilhões

Ouro

Fiscais da Secretaria de Fazenda (Sefaz) apreenderam
uma barra de ouro sem documentação fiscal em uma

caixa na Central de Distribuição dos Correios, em Várzea
Grande. A encomenda tinha como origem o município de
Peixoto de Azevedo e destino a cidade de Limeira, no interior de
São Paulo. Após fazer uma cotação no mercado, o Fisco
estadual apontou que a barra (468 gramas) está avaliada em
aproximadamente R$ 40 mil.

Fomento

A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento do Programa de
Fomento às Atividades Produtivas Rurais, que integra o Plano Brasil Sem
Miséria, do governo federal. Serão beneficiadas famílias de agricultores,
silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, comunidades

tradicionais, povos
indígenas em situação de
extrema pobreza e outros
grupos populacionais
definidos como
prioritários por ato do
Poder Executivo. Até
agora, o governo federal
já identificou 685
famílias que se
enquadram nas condições
do programa.

109,3
IPTU

Carteiros de Rondonópolis
começaram a entrega de 48,903
mil carnês do IPTU 2012 para os
proprietários de imóveis prediais.
Os donos de terrenos devem
retirar o carnê no setor de
Arrecadação da prefeitura. A
expectativa é conseguir melhorar
a arrecadação de recursos
próprios e garantir mais
investimento.

Descontos

Contribuintes adimplentes
terão desconto de 20% no
pagamento à vista até o
vencimento. A redução para o
parcelamento em até 8 vezes é de
10%. Departamento de
Arrecadação terá expediente das
9h às 18h, até o dia 12 de março,
com o objetivo de oferecer
atendimento de qualidade para
todos os contribuintes.
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Divulgação

Neste ciclo foi plantado 1,235 milhão de hectares a mais com sementes modificadas

Soja transgênica atinge 70%
SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Soja transgênica ocupa 70% das lavouras mato-gros-
senses nesta safra, evolução de 13% em relação a safra an-
terior. Isso representa aumento de 1,235 milhão de hecta-
res plantados com sementes geneticamente modificadas, o
que pode render 3,791 milhões de toneladas a mais do grão
transgênico. No ano passado, 3,654 milhões (57%) de hec-
tares foram cobertos por variedades de soja transgênica, do
total de 6,412 milhões (ha) plantados.
Este ano, conforme levantamento do
Instituto Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea), houve incre-
mento de 8,9% na área plantada, tota-
lizando 6,985 milhões (ha), dos quais
4,889 milhões (ha) preenchidos com
soja transgênica. Com produtividade
média de 3,174 mil quilos por hectare,
estimativa é que a colheita seja encer-
rada com 22,162 milhões de toneladas,
sendo 15,513 milhões (t) de grãos
transgênicos, obedecendo a mesma proporção. 

Avanço da biotecnologia nas lavouras mato-gros-
senses é explicado pela melhor tolerância às pragas, de-
mandando menos aplicação de herbicidas do que as va-
riedades convencionais, afetando menos o meio ambien-
te e facilitando o gerenciamento das plantações, explicam
analistas do Imea. Além disso, com exceção dos países
europeus, os demais não fazem distinção entre a varieda-
de convencional e transgênica. 

No caso do milho, a diferenciação entre uma op-
ção ou outra não é feita pelo mercado, mas, conforme o

Imea, o custo das sementes de alta tecnologia é 146,66%
maior e garante produtividade 25% superior às sementes
de média tecnologia. No primeiro caso, o preço médio é
de R$ 328,70 por hectare, permitindo 100 sacas (ha), en-
quanto a segunda opção custa R$ 156,42 (ha), rendendo
em média 80 sacas (ha). Neste ano, previsão é que a pro-
dução de milho aumente 40,2% no Estado, garantindo

9,803 milhões (t). Incremento está re-
lacionado à expansão de 25,8%

da área plantada, que deve al-
cançar 2,203 milhões (ha)
nesta safra mato-grossense. 

Produtor em uma das
regiões que mais utilizam va-

riedade transgênica no Estado,
Osvaldo Luiz Pasqualotto, revela
que plantou 5 mil hectares em
Rondonópolis com sementes
transgênicas nas duas últimas sa-
fras de soja. Para a 2ª safra do mi-
lho, pretende plantar 3,5 mil (ha),
utilizando também sementes com

maior tecnologia. “No caso do milho, tem um custo
mais caro, mas compensa na produtividade”. Pasqua-
lotto diz que chega a colher 140 sacas por hectare.

Quanto à uniformização da soja transgênica nos cam-
pos do Sul do Estado, explica que a expansão é favorecida
pelo mercado ao qual é destinada, em especial para a Chi-
na. Escoamento é feito pelo porto de Paranaguá, no Paraná.
Por outro lado, na região de Campos de Júlio e Sapezal, as
variedades transgênicas ainda são menos utilizadas que em
outras localidades do Estado, já que o maior volume da pro-
dução atende o mercado europeu.
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Avanço da biotecnologia nas lavouras mato-grossenses é explicado pela melhor tolerância às pragas

CANA-DE-AÇÚCAR 

Governo trabalha com retomada na produção

Desde o início desta década, a importância dos países
emergentes no cenário econômico global tem-se revelado
oportuna, propiciando o surgimento de novos

competidores e o enfraquecimento de outros neste novo mundo
político, econômico e social. Dentre os principais países
emergentes, destacam-se na atualidade Brasil e China. São
economias pujantes, em crescimento, diversificadas, com vasto
mercado e de dimensões continentais. 

Os impactos do comércio bilateral com a China são relevantes e
mostram como o Brasil, atualmente, depende de forma temerária
dos negócios realizados com a China. Uma análise mais atenta
mostra, de fato, como a formidável expansão chinesa vem
transformando favoravelmente a economia brasileira nos últimos
10 anos. Hoje, as nossas maiores exportações têm como destino a
China (16%), seguida pelos EUA (10%) e Argentina (9%). 

A participação das commodities na pauta de exportações
brasileiras duplicou na última década em razão da demanda
chinesa por matérias-primas, indo de 22,8% em 2000 para
47,5% em 2011. O saldo da balança comercial brasileira vem
fechando com superávit acima dos US$ 25 bilhões desde 2005,
graças ao comércio com a China. Por fim, as ações da empresa
Vale vêm se valorizando, em parte, por conta da forte demanda
por minério de ferro da China.

Desta forma, é um tanto preocupante para o Brasil a
desaceleração da economia chinesa nos próximos anos. Embora
a economia brasileira venha se beneficiando, o país não pode
ficar na dependência dos negócios realizados com o país
asiático, sob ameaça de tornar-se um refém econômico. Em meio
a toda essa crise que se instalou na Europa e Estados Unidos, o
nosso país tem em mãos uma boa oportunidade de estreitar
relações comerciais mais diversificadas, pautadas em negócios
variados, que explorem não apenas commodities, mas produtos
de valor agregado mais alto.

Em suma, necessitamos melhorar seu ambiente de negócios,
fortalecer suas instituições e promover,além do crescimento, o
seu desenvolvimento econômico.
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Este ano entram em produção novos canaviais, mas o ciclo de crescimento é de pelo menos 2 anos
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Do total de
6,985 milhões
(ha) plantados,
4,889 milhões (ha)
são transgênicos
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vêm da China
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de reais, é o valor das autuações 
da Receita Federal em 2011, 
decorrentes de operações de 
fiscalização. Foram 382.412 
procedimentos de revisão 
de declarações


