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Para a safra 2013/2014 de soja em Mato
Grosso os sojicultores terão que garantir até
10 sacas a mais da oleaginosa na troca por se-
mentes, fertilizantes e defensivos em relação à
quantidade utilizada nos últimos 2 anos. Para
o próximo ciclo produtivo a previsão é que se-
rão necessárias 33 sacas de soja por hectare
para aquisição desses insumos, ante 28 sacas
na última safra e 23 na temporada 2011/2012.
Estimativa foi apresentada nesta quarta-feira
(9) pela Associação dos Produtores de Soja e
Milho de Mato Grosso (Aprosoja), mas não
envolveu projeções de produção.

Prognóstico realizado pelo Instituto Ma-
to-grossense de Econo-
mia Agropecuária (I-
mea) identificou um au-
mento de 13% no custo
de produção, puxado pe-
lo reajuste nos preços
dos produtos necessá-
rios ao plantio e também
pelo aumento médio de
40% no valor do frete,
além de uma retração
nos preços da soja. Ges-
tor do Imea, Daniel Latorraca observa que
atualmente o mercado está bastante ofertado
com a soja recém-colhida na safra 2012/2013.
“A comercialização continua acontecendo,
mas as dificuldades com o escoamento atrapa-
lharam”. O aspecto positivo no cenário atual é
a variação positiva de 10% no câmbio em
comparação com a safra 2012/2013. Entretan-
to, ele alerta os produtores para que analisem
bem as condições de aquisição dos insumos
antes das negociações. 

Vice-presidente da Aprosoja, Ricardo
Tomczyk lembra que na safra atual os pro-
dutores de Mato Grosso acumularam perdas
de R$ 903,447 milhões, resultado da queda
de produtividade neste ciclo, ocasionada

pela baixa luminosidade e excesso de umi-
dade, conforme identificado em 80% da
área colhida. “Notamos uma queda de 2%
na produção em relação ao que havíamos
estimado inicialmente”. Foram colhidas
23,5 milhões (t), ante 24,1 milhões (t) pro-
jetados no início da colheita. Outro fator
que impactou na redução da produtividade
média foi a ocupação de novas áreas no Es-
tado, equivalente a 800 mil hectares, onde o
rendimento por hectare costuma ser inferior
ao das áreas já consolidadas com a soja.

Milho - Para a atual safra de mi-
lho, as projeções do Imea indicam

a possibilidade de alcançar o
volume recorde obtido no ano
passado, de 15,590 milhões de
toneladas, se as chuvas conti-
nuarem até o mês da colheita,
prevista para ser iniciada em
julho no Estado. Incremento
na produção pode ser garanti-
do pelo avanço de 10% na área
plantada, que ocupa aproxima-
damente 3 milhões (ha). 

Circuito Aprosoja -
Vinte e dois municípios das 4 regiões de Mato
Grosso serão visitados durante o evento, que
objetiva levar informações aos produtores du-
rante o planejamento da próxima safra. Pro-
gramação inclui palestras com representantes
do agronegócio da China, Argentina e Estados
Unidos nestes locais, além do acompanhamen-
to com os técnicos da Aprosoja. Primeiro mu-
nicípio a receber o projeto é Jaciara, amanhã
(12). Última visita será em Nova Xavantina,
no dia 24 de maio. Hoje (10), às 19h, será fei-
to o lançamento da 8ª Edição do evento, no
Cenarium Rural, com a participação do con-
sultor André Pessôa, da Agroconsult, do eco-
nomista Paulo Rabello de Castro e do editor e
coordenador do Valor PRO, Mauro Zanata.
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Segundo o Imea, a produção nesta temporada está estimada em 23,5 milhões (t)
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Conab realiza 2º
leilão no dia 19
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CONAB

A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) realiza
no próximo dia 19, o 2º leilão de
compra de milho para atendimen-
to aos produtores e criadores ru-
rais da região Nordeste. Nesta 2ª
comercialização serão colocados
à venda 70,3 mil toneladas de mi-
lho em grãos ensacado. O milho
deverá ser entregue aos seguintes
estados e municípios, respectiva-
mente: Alagoas (Arapiraca), Ba-
hia (Amargosa, Baixa Grande,
Bom Jesus da Lapa, Chorrochó,
Entre Rios, Feira de Santana, Ire-
cê, Jacobina, Maracás, Parami-
rim, Ponto Novo, Remanso, Ri-
beira do Pombal, Santa Maria da
Vitória), Maranhão (Imperatriz),
Minas Gerais (Montes Claros),
Pernambuco (Ingazeira, Arco
Verde, Bom Conselho, Caruarú,
Floresta, Garanhuns, Itaiba, Ouri-
curi, Petrolina, Recife, Salgueiro,
Serra Talhada), Piauí (Floriano,
Parnaíba, Picos, Teresina), Sergi-
pe (Itabaina, Nossa Senhora da
Glória, Poço Redondo).

Este será mais um dos leilões
previstos pela Portaria Interminis-
terial nº 115, que prevê a compra
de 300 mil (t) para reabastecer es-
toques do Programa de Venda em
Balcão. O produto será destinado a
pequenos criadores de aves, suí-
nos, bovinos, caprinos e ovinos,
nos municípios da área de atuação
da Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Sudene),
que usam o grão na ração animal.
Poderão participar do leilão pro-
dutores, cooperativas e comercian-
tes devidamente cadastrados na
Conab e que atendam a todas as
exigências necessárias.

Sojicultores terão que garantir até 10 sacas do grão a mais na troca por insumos

Na safra
12/13 a produção
estadual está 
10% maior que na 
temporada passada


