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Previsão para a safra 2012/13 é de um incremento de 11% na área plantada

Sorgo sacarino é viável

Wisley Tomaz
Da Redação

C omo era de se esperar a safra
2012/13 de soja em Mato Grosso de-
verá atingir recorde em produção e

área plantada. Conforme o terceiro levanta-
mento do Instituto Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea) de estimativa de sa-
fra, a área plantada chegará a 7,89 milhões de
hectares, um aumento de 11,6% em relação ao
ano anterior, que foi de 7,07 milhões de hecta-
res. A região que mais irá incrementar a área
plantada com a oleaginosa é a Leste, seguida
pela região Norte. De acordo com o gestor do
Imea, Daniel Latorraca, a produção da soja
acabou expandindo para áreas de pastagem de
uma forma um tanto quanto natural. Tanto que
as regiões Leste e Norte aumentaram as áreas
plantadas em 247 mil hectares e 237 mil hec-

tares respectivamente, que somadas represen-
tam 59% do incremento que ocorrerá na próxi-
ma safra. 

A produtividade, no entanto, manteve-se na
média de 51 sacas/hectare. Latorraca explica
que nos últimos anos produtores de outras re-
giões do Estado têm adquirido e arrendado
áreas que antes eram de pastagens, na região
Leste, em função dos bons preços e também
pelas características produtivas para investir
na produção de soja e milho. “Entre outros fa-
tores este, sem dúvida alguma, tem contribuí-
do para este recorde em produção que Mato
Grosso deve chegar nesta safra”. Os municí-
pios mais procurados na região Leste para a
plantação de soja em áreas que antes eram de
pastagens são Querência, Gaúcha do Norte e
São Félix do Araguaia. 

Segundo dados do gestor do Imea, a região
Médio-Norte continua sendo a que mais produz

grãos, cerca de 40% da produção do Esta-
do. E o município de Sorriso continua como
o maior produtor, com 676 mil hectares de
área plantada nesta safra. Em relação à pro-
dução da safra 2012/13, o Imea-MT estima
que serão colhidos 24,1 milhões de tonela-
das de soja, dois milhões de toneladas a
mais do que na safra anterior, que foi de
21,3 milhões de toneladas.

A Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab) divulgou o 11º levantamento da
atual safra 2011/12 para o país e consoli-
dou Mato Grosso na liderança da produção
de grãos no Brasil. Segundo a Companhia, a
produção total passou de 38,08 milhões de
toneladas para 40,22 milhões/ton, corres-
pondendo a 25% da produção total do Bra-
sil. O país terá recorde na safra de grãos
2011/2012 com 165,9 milhões de tonela-
das, apesar da quebra no Sul do Brasil. O

ministro da Agricultura e Pe-
cuária, Mendes Ribeiro, cre-
ditou os resultados “sur-
preendentes” principalmente
ao desempenho do milho se-
gunda safra. Segundo ele, a
safrinha virou safrão, o que
fez o país alcançar um nú-
mero extremamente signifi-
cativo, permitindo que sejam
feitas previsões bem otimis-
tas e a revisão do planeja-
mento para a próxima safra. 

Na avaliação de Mendes
Ribeiro, o produtor rural é o
principal responsável pelo
bom desempenho no campo,
mas ele também deu crédito
aos órgãos governamentais
responsáveis por pesquisas.
O ministro lembrou o período
de forte seca nas regiões
Sul e Nordeste do Brasil,
além de crises de vários se-
tores. Ele acredita em um re-
sultado ainda melhor para a
safra 2012/2013, confir-
mando o que prevê o Imea. 

Da Redação

Acolheita de milho 2ª safra
2011/12, que já está 96,3% fi-
nalizada, proporcionou a atua-

lização dos números de safra elevando a
produtividade a 103,7 sacas por hecta-
re, aumento de 9,3 sacas/ha frente a
média de produtividade do mês de julho.
Isso proporcionou a Mato Grosso colher
uma produção de 15,6 milhões de tone-
ladas estabelecendo um novo recorde
para o cereal. Em relação à safra passa-
da são 122,9% de aumento, ou seja, a
safra 2011/12 mais que dobrou. Assim,
dando continuidade às boas perspecti-
vas de plantio, a 2ª safra 2012/13 deve
estabelecer novo aumento de área,
16,3% maior que a atual, somando mais
407,6 mil hectares e atingindo 2,9 mi-
lhões de hectares. 

Por outro lado, como a produtividade
consiste na média para o Estado, 80 sa-
cas/ha, a produção poderá ser menor que a da
safra 2011/12, 13,9 milhões de toneladas caso
o clima não ajude como ocorreu na safra que es-
tá sendo concluída. Segundo o gestor do Imea,
Daniel Latorraca, todos esses números mostram
o crescimento e a importância que o cereal pas-
sa a ter para Mato Grosso, cultura que há tempo
deixou de ser “safrinha” e que pode atingir valor

bruto de produção agropecuária de R$ 4,5 bi-
lhões, participando com 13,3% do valor bruto
do Estado. Este ano vários fatores contribuíram
para a super safra de milho em Mato Grosso, en-
tre eles o clima e a tecnologia empregada pelos
produtores na lavouras.

Já para o próximo ciclo de milho, a estimati-
va de área plantada na safra 2012/13 está em
2,9 milhões de hectares. Em relação a comercia-
lização, os produtores estão apostando mais na
soja e no milho, especialmente por causa dos
bons preços que estão sendo praticados nestas

culturas atualmente. A produtividade do mi-
lho, entretanto, não deverá se repetir no
ano que vem. E o Imea prevê algo em torno
de 80 sacas por hectare. A redução é consi-
derada normal. Conforme o gestor do Imea,
este ano foi excepcional e não se deve ter
expectativa de que se repetirá na próxima
safra. Em função disso, a produtividade
também deverá ter queda de aproximada-
mente 10,9% - de 15,5 milhões de tonela-
das para 13,8 milhões de toneladas na sa-
fra 2012/13.

Conforme os números do Imea, em ple-
na fase de encerramento da colheita do mi-
lho 2ª safra os preços permanecem subin-
do. Essa evolução foi motivada pela deman-
da para as exportações no início de junho
deste ano. O mercado, que estava com bai-
xa oferta de produto até o início da colheita
desta safra, voltou a respirar com o início
dos trabalhos de colheita. Atualmente os
compradores, que já fizeram grandes volu-
mes no mês passado, aguardam uma defini-
ção do mercado para voltar às compras. Es-
ta semana o milho teve média de preço de

R$ 24,06/sc em Rondonópolis e em Sorriso, no
médio-norte a média foi de R$ 20,88/sc. Na últi-
ma cotação semanal o preço em Rondonópolis
ficou em R$ 24,00/sc e em Sorriso, R$
21,50/sc. A colheita do cereal já alcançou
96,7% no Estado. 
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