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Com incremento de 12,2%
ou 1,839 milhão de toneladas na
produção estadual de milho em
comparação com o último ciclo, a
safra total de grãos de Mato Gros-
so para este ano alcança 43,331
milhões (t), considerando as cul-
turas de soja, algodão, girassol,
arroz, feijão e milho. Mais uma
vez as pesquisas no campo indi-
cam uma produção recorde de mi-
lho, que pode chegar a 16,864 mi-
lhões (t), sendo 12,2% a mais que
o volume registrado no ano passa-
do, de 15,025 milhões (t), segun-
do o 8º Levantamento da Safra,
divulgado nesta quinta-feira (9)
pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). 

Nesta mesma data o Institu-
to Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea) divulgou a
revisão da produção de milho em
Mato Grosso e confirmou núme-
ros semelhantes. Gestor do Imea,
Daniel Latorraca, afirma que de-
vem ser colhidas cerca de 16 mi-
lhões de toneladas do cereal, o
que representa um acréscimo de
2,56% em comparação com o vo-
lume garantido no último ciclo
produtivo, de 15,6 milhões (t). Outra
atualização dos números, feita pela con-
sultoria Agroconsult, revela que podem
ser colhidas em Mato Grosso 19,4 mi-
lhões (t) de milho, o que representa qua-
se metade (44%) da produção total de
grãos do Estado e da produção de milho
nacional, estimada em 43,187 milhões

(t). De acordo com Latorraca, esse resul-
tado é consequência tanto das condições
climáticas favoráveis quanto dos inves-
timentos feitos pelos produtores nas la-
vouras de milho. “Revisamos a produti-
vidade média de 88 para 96 sacas por
hectare nesta safra”. No ano passado, al-
guns produtores chegaram a colher 104

sacas/hectare. A área plantada também
avançou no ciclo 2012/2013 e envolve
2,8 milhões de hectares, incremento de
12% sobre os 2,5 milhões (ha) cultiva-
dos no ano anterior. Pela pesquisa da
Conab, a área ocupada com as planta-
ções de milho no Estado cresceu 25%,
variando de 2,645 milhões (ha) em 2012

para 3,306 milhões (ha) este ano. 
Nesse cenário, a preocupação do

setor produtivo se volta para as condi-
ções de armazenagem e escoamento da
supersafra de milho. De acordo com o
gestor do Imea, a demora nos embar-
ques da soja nos portos atrasou em 42%
o escoamento da oleaginosa e isso cria

uma situação de desalojamento
para o milho. “Desde fevereiro
vínhamos alertando sobre esse
problema e agora temos confir-
mada uma grande safra e as difi-
culdades para retirada e armaze-
nagem se repete”. 

Outro fator que deve pesar
para os produtores é uma nova
alta no preço do frete, atualmen-
te cotado na média de R$ 260 por
tonelada. Em fevereiro, o custo
do transporte rodoviário partindo
de Sorriso até o porto de Santos
(SP) chegou a R$ 320/tonelada.
Previsão do Imea é que os valo-
res cobrados pelas transportado-
ras voltem a subir aos patamares
do início do ano. 

Presidente da Associação
dos Produtores de Soja e Milho de
Mato Grosso (Aprosoja), Carlos
Fávaro afirma que diante do re-
sultado obtido na safra 2012/2013
de milho, haverá uma superoferta
do cereal e um volume excedente
de 15 milhões de toneladas, mes-
mo que o governo federal compre
12 milhões de toneladas, por meio
de leilões de Prêmio para Escoa-
mento do Produto (PEP) e Prêmio
Equalizador Pago ao Produtor
Rural (Pepro), além de Contratos

de Opção. Medidas foram pleiteadas pela
entidade durante reunião na quarta-feira
(08) com o ministro da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), Antônio
Andrade, que anunciou projeção de com-
pras de 4 milhões de toneladas de milho
por meio de Contrato de Opção e mais 3
milhões por meio de PEP e Pepro. 

Levantamento da Conab aponta produção de 16,864 milhões de toneladas do grão

Mato Grosso terá supersafra

Marcus Vaillant

Quantidade do cereal produzida no Estado este ano equivale à quase metade do total da safra de grãos, estimada em 43,331 milhões (t)

Dirceu Portugal/AE

Cultura com maior volume produzido é a soja, com 23,5 milhões/t

Produção total será 7% maior no Estado
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Na safra 2012/2013 a produ-
ção total de grãos em Mato Grosso
supera em 2,978 milhões de tonela-
das ou 7,4% o volume registrado no
último ciclo produtivo e alcança
43,331 milhões (t), ante 40,353 mi-
lhões (t) confirmadas no ano passa-
do. Volume estimado no 8º Levanta-
mento de Safra da Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab) é
ligeiramente inferior ao apresentado
no 7º Levantamento, quando foram
projetadas 43,353 milhões (t). Além
da produção do milho, o destaque
desse ano foi a produção de soja,
que resultou em 23,532 milhões de
toneladas, 7,7% a mais que a quan-
tidade obtida na safra 2011/2012, de
21,849 milhões (t). 

Em fase de desenvolvimento,
as lavouras de algodão no Estado
devem render uma colheita de
673,200 mil toneladas de pluma,
volume 35,7% inferior ao garantido
na safra 2011/2012, de 1,046 mi-
lhão (t). Decréscimo na quantidade
produzida reflete a redução de 36%
na área ocupada com a cotonicultu-
ra, que neste ano envolve 464 mil
hectares. No ano passado foram
plantados 725 mil (ha). Recuo na
área estadual é o segundo maior do
país e ocorreu principalmente no
plantio da 1ª safra, segundo a Conab. 

Quanto à produtividade, os
analistas do Instituto Mato-grossen-
se de Economia Agropecuária (I-
mea) comentam que revisaram as
estimativas e que as previsões con-
tinuam apontando para uma média

de 3,585 mil quilos por hectare, sen-
do 7,2% a menos que no último ano,
quando chegou a 3,865 mil kg/ha. 

Com a produção de feijão o
Estado irá contribuir com 262,4 mil
toneladas, incrementando em
16,9% o volume em relação ao ano
passado. Evolução é decorrente do
aumento de 1,3% na área plantada,
equivalente a 183 mil hectares, e de
15,5% na produtividade, estimada
em 1,433 mil quilos por hectare.

Nacional - Em todo o país
serão produzidas 184,15 milhões de
toneladas de grãos neste ano e a
quantidade supera em 10,8% ou
17,980 milhões de toneladas o vo-
lume obtido no ciclo 2011/2012,
que contabilizou 166,17 milhões
(t). De acordo com a Conab, as con-

dições climáticas favoráveis contri-
buíram para o incremento na produ-
ção. Destacaram-se a produção de
soja, com crescimento de 22,8% so-
bre as 66,380 milhões de toneladas
da última safra e uma produção es-
timada em 81,530 milhões de tone-
ladas este ano.

Também o milho 2ª safra teve
bom desempenho, com aumento de
10,4% sobre as 39,110 milhões de
toneladas do último ano agrícola,
chegando a 43,190 milhões de to-
neladas na temporada 2012/2013.
Este número supera a produção do
milho 1ª safra, estimada em 34,810
milhões de toneladas. O arroz é ou-
tro grão que obteve crescimento
(3%), ao passar das 11,6 milhões de
toneladas para 11,950 milhões de
toneladas de um ano para outro.
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Oferta do grão somará 528 mil toneladas
FABIANA REIS
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Também em curva ascendente
quanto ao volume produzido, o arroz de-
ve render 528 mil toneladas na safra
2012/2013 em Mato Grosso, aumento de
14,5% sobre as 461,3 mil (t) da tempora-
da passada. Expansão é motivada pela
maior área destinada ao plantio, que sal-
tou de 143,4 mil hectares no ciclo passa-
do, para 166,3 mil (ha) no atual. Os da-
dos também são do 8º Levantamento de
Safra, da Conab.

Na avaliação do presidente do Sin-
dicato das Indústrias de Arroz do Estado
(Sindarroz/MT), Ivo Fernandes Men-
donça, o crescimento é decorrente da
melhor rentabilidade que o produto apre-
sentou no último ano. No entanto, ele
afirma que com o início da colheita, o
preço do saco de 30 quilos no varejo re-
duziu 20%, baixando de R$ 58 para R$

46. “A tendência é que esse preço se
mantenha até o término da safra, no fim
deste mês. A partir daí poderá ter uma
elevação porque haverá menos oferta do
produto no mercado”, diz ao ponderar
que ainda é precoce fazer uma projeção
para o comportamento nos preços.

Ainda segundo os dados da Conab,
a produção de arroz no país terá um cres-
cimento menor que a mato-grossense, de
3%, passando de 11,599 milhões de tone-
ladas para 11,945 milhões (t). Por conta
disso, e associado ao baixo estoque de
passagem, estimado em 1,5 milhão de to-
neladas, o governo federal estuda a pos-
sibilidade de vender parte do estoque do
grão, caso o preço chegue a R$ 34. Atual-
mente, custa cerca de R$ 31. 

Segundo o secretário de Política
Agrícola do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), Neri
Geller, o governo está atento aos preços
praticados na comercialização do cereal.

“Se continuar assim, vamos jogar parte
do estoque no mercado. Há possibilida-
des de usarmos esse estoque quando o
preço ultrapassar a marca dos R$ 32.
Certamente faremos isso, caso atinja os
R$ 34”, disse o secretário durante a apre-
sentação do 8º Levantamento da Safra,
em Brasília.

Na avaliação do presidente do Sin-
darroz/MT, essa medida, se adotada pelo
governo, terá a função de controlar a in-
flação sobre o produto. “É uma alternati-
va que o Mapa tem para não deixar o pre-
ço subir para os consumidores”, diz ao
alertar que se os preços caírem os produ-
tores ficarão desmotivados e plantarão
menos na próxima safra. Essa decisão re-
fletirá a quantidade do produto no merca-
do, o que consequentemente aumentará
os preços no varejo. “O valor que está
sendo praticado hoje remunera o produ-
tor, não como ele gostaria. Mas se cair,
trará prejuízo”.
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Desde o início da colheita, o preço do saco de 30 kg do grão no varejo caiu 20%
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A VEZ DO MILHO 

Produção estadual
Produto Quantidade (t) Área plantada (ha)
Soja 23,532 milhões 7,818 mil
Milho (1º e 2º safras) 17,399 milhões 3,382 mil 
Algodão (pluma) 673 mil 464 mil
Girassol 71 mil 40 mil
Arroz 528 mil 166 mil
Feijão 262 mil 183 mil
Total 43,331 milhões 12,228 milhões

Fonte: Conab


