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Cerca de 60% da produção estadual de milho foi colhida e parte vendida. Cenário aponta para uma boa temporada, com preços elevados devido à quebra na safra dos Estados Unidos, por causa da estiagem

SAFRA DE GRÃOS Conab revisou dados de MT e volume total está estimado em 38,083 milhões de (t)

Milho puxa alta na produção
SILVANA BAZANI
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Com cerca de 60% do milho 2ª safra co-
lhido em Mato Grosso e produtividade que al-
cançou até 200 sacas por hectare em algumas
regiões do Estado, a produção do grão ficou
estimada em 12,648 milhões de toneladas pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab), conforme atualização feita pelo 10º Le-
vantamento da Safra 11/12, divulgado nesta
quinta-feira (05). Isso influenciou no ajuste de
0,76% na produção total de grãos, que alcança
38,083 milhões de (t) em Mato Grosso.

Na pesquisa anterior, a estimativa
era de 37,795 milhões (t). Para todo país,
a projeção aponta para 162,596 milhões (t)
colhidas nas principais culturas (soja, mi-
lho, algodão, trigo, girassol, feijão e ar-

roz), após o ajuste de 0,84% para mais em
comparação com o 9º levantamento, que
indicava 161,231 milhões (t) de grãos. 

Realizando o
acompanhamento
semanal das colhei-
tas em Mato Gros-
so, o Instituto Mato-
grossense de Eco-
nomia Agropecuária
(Imea) projeta um
volume de 13 mi-
lhões (t) de milho
este ano. Com os
preços do grão in-
fluenciados pelo
anúncio de quebra de safra norte-americana
por causa da estiagem, conforme divulgado
pelo Departamento de Agricultura dos Esta-

dos Unidos (USDA) na semana passada, a
demanda externa já começou a aumentar. 

Para atendê-la, os produtores devem
direcionar as

v e n d a s
para as
tradings,
que estão

oferecendo
preços melho-

res. Na última sema-
na, a média ofertada
era de R$ 12 a saca e
atualmente já alcança
R$ 15,90, valoriza-
ção de 32,5%, segun-

do o vice-presidente Norte da Associação de
Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso
(Aprosoja), Naildo da Silva Lopes.

Estoque - Com o aumento das expor-
tações do milho, o risco de que o grão fique
acumulado fora dos armazéns em Mato Gros-
so, como ocorreu em 2009, deixa de existir.
Previsão é que falte milho para recompor os
estoques do governo, calculado em aproxi-
madamente 500 mil toneladas armazenadas
pela Conab no Estado. Isso pode elevar os
preços do produto ainda mais, agravando a si-
tuação dos suinocultores. 

Na avaliação do vice-presidente da
Aprosoja, os produtores priorizarão as vendas
para as tradings, considerando o preço estipu-
lado pelo governo em R$ 14,60 (saca) para
aquisições realizadas por meio de contratos
de opção. “A intervenção do governo influen-
ciou na valorização do milho, já que as em-
presas estavam oferecendo abaixo disso, mas
o que mais pesou foi o prejuízo provocado

pelo clima nos Estados Unidos”. Para ele, se
o governo quiser garantir estoque terá que
elevar o preço proposto para no mínimo R$
16. “E terá que agir rápido, porque o custo do
produtor para próxima safra é maior e então
ele tem que vender”. Boletim do Imea divul-
gado no início da semana mostrou que 56%
do milho mato-grossense estava vendido,
proporcional a 7 milhões (t). Para atender o
consumo interno são necessárias 3,5 milhões
(t). Garantir o estoque regulador é uma preo-
cupação do governo, que está atento à movi-
mentação do mercado, afirma o superinten-
dente da Conab em Mato Grosso, Ovídio
Costa. “O governo deve nos próximos dias
ajustar o preço para os contratos de opção ou
propor outros mecanismos para aquisição de
milho”. Nesta quinta-feira (05) o governo reali-
zou leilão, mas nenhum contrato foi fechado.

Volume de algodão aumenta 5%
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Com aproximadamente 20% da
área colhida até agora em Mato Gros-
so, a produção de algodão em caroço
está estimada em 2,692 milhões de to-
neladas na temporada 11/12, volume
5,1% superior às 2,561 milhões (t)
obtidas na anterior, segundo a Co-
nab. Produção de algodão em pluma
deve corresponder a 982,7 mil (t)
em 2012, sendo 5,1% a mais que as
934,8 mil toneladas de 2011. 

Neste ciclo agrícola, as chuvas
e as baixas temperaturas no Estado
atrasaram o início da colheita e hou-

ve perda média de 20% na produti-
vidade. Ainda assim, o rendimento
por hectare do algodão em caroço no
Estado está estimado em 3,710 mil
quilos/ha, 4,8% acima dos 3,540 mil
kg/ha colhidos na safra 2010/2011.
Quanto à área plantada, a Conab
identificou 725,7 mil hectares culti-
vados, ocupação estável em compa-
ração com a safra anterior, quando
foram plantados 723,5 mil (ha).

Redução - Para o próximo
ano, a previsão do Instituto Mato-
grossense do Algodão (Ima) é de
diminuição de até 30% na área cul-

tivada com algodão, especialmente
do algodão 1ª safra, plantado junto
com a soja. Análise do diretor do
IMA, Álvaro Salles, é que a redu-
ção supere 50% na 1ª safra e fique
estável na 2ª. “Tem produtor que já
tem estrutura e não abre mão de
plantar o algodão”. 

Para ele, a elevação dos preços
da soja e do milho 2ª safra serão de-
cisivos nesta reconfiguração da área
plantada, num contexto em que o
preço do algodão permanece estável,
na média de R$ 50 a arroba (15 kg)
da pluma. Em 2011, a cotação média
da pluma foi de R$ 70 (arroba), mas
nos primeiros meses do ano chegou
a R$ 125 (arroba).

Soja - Para soja disponível os
preços chegaram a R$ 64 esta sema-
na, mas atualmente há apenas 2% do
total colhido ainda nos armazéns,
equivalente a 435 mil toneladas re-
manescentes da safra 2011/2012, se-
gundo cálculos do diretor de Rela-
ções Institucionais da Federação da
Agricultura e Pecuária de Mato
Grosso (Famato), Rogério Romani-
ni. Preparativos para próxima safra
já incluem a compra de 90% dos in-
sumos e a comercialização por meio
de contratos futuros alcança 20%, ao
preço médio de R$ 53 a saca. Neste
ano, a colheita da oleaginosa em
Mato Grosso rendeu 21,785 milhões
de toneladas, 6,7% a mais que as
20,412 milhões (t) em 2011, segun-
do a Conab. Plantio do grão estará
permitido a partir da 2ª quinzena de
setembro, quando termina o período
proibitivo ao cultivo, conhecido co-
mo vazio sanitário. (SB) 

RECUPERAÇÃO

Delta apresenta documentos
EVANIA COSTA
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Assessoria jurídica do
Grupo Delta entregou certidões
negativas criminais dos seus ad-
ministradores e sócios, e pro-
cesso de recuperação judicial é
mantido. Prazo de envio dos do-
cumentos era de 15 dias, con-
forme decisão da juíza Maria da
Penha, da 5ª Vara Empresarial
do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, que aceitou o pedido de
recuperação judicial, protocola-
do no início dia 4 de junho.

Delta tem agora 60 dias pa-
ra apresentar o plano de recupe-
ração aos seus credores. Justiça
suspendeu ainda todas as ações
ou execuções contra a empresa,
que alegava estar sofrendo “bull-
ying empresarial”. Argumentava
que era “vítima” de administra-
ções públicas que deixaram de
pagar por obras executadas devi-
do às investigações em andamen-
to contra diretores da construtora.
Recuperação judicial foi a saída
encontrada pela empresa após a
J&F Participações S.A ter desisti-
do de comprá-la. 

Decisão, que deferiu a recu-
peração judicial, foi publicada no
dia 26 de junho, mas os advoga-
dos da Delta tomaram vistas do
processo no dia 18 do mesmo
mês, dia do processamento do pe-
dido. Conforme informações da

assessoria do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, nessa data deu-
se início a contagem do prazo de
entrega dos documentos. Na deci-
são, a juíza Maria da Penha diz
que “não parece lógico que se sa-
crifique todo um grupo empresa-
rial, que executa obras de grande
porte e relevância para o país, cu-
ja existência é bem mais longín-
qua do que as denúncias que hoje
repercutem por toda a nação”. 

Por meio de nota, a assesso-
ria de imprensa da Delta, infor-
mou que a empresa respondeu ao
questionamento do Ministério
Público em relação às certidões e
já o deferiu positivamente. Agora

caberá aos credores aceitar ou
não a proposta que será feita pela
empresa. Todos serão chamados a
se posicionar sobre o plano e, ca-
so não haja objeção, será homolo-
gado e seguirá para assembleia.

Delta é investigada por
órgãos da União e de Mato
Grosso sob a suspeita de ter fa-
vorecimento em um esquema li-
derado pelo empresário Carlos
Augusto de Almeida Ramos, o
Carlinhos Cachoeira. Empresa
tem contratos em Cuiabá para
pavimentação, com o Programa
Poeira Zero, e coleta de lixo, e
com o governo do Estado para o
aluguel de veículos. 
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Com o governo de MT, Delta tem contrato de locação veicular

Josi Pettengill/Secom-MT

Chuva atrasou o início da colheita nas lavouras de Mato Grosso
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FONTE: CONAB/SAFRA 2011/2012

Soja 21,785 milhões (t)

Milho 12,648 milhões (t)

Algodão (caroço) 2,692 milhões (t)

Total: 38,083 milhões (t)


