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As chuvas registradas esta semana na
maioria das regiões do Estado de Mato
Grosso deram início ao plantio da safra

2012/2013 de soja. O que pode contribuir com o
aumento dos focos da ferrugem asiática. Já que
além do clima favorável para o desenvolvimento
da doença, as chuvas trazem dificuldades no
tratamento e aplicação dos defensivos agrícolas
necessários para reduzir os focos. Diante da si-
tuação, a Associação dos Produtores de Soja do
Estado de Mato Grosso (Aprosoja) mantém a
orientação aos produtores quanto à necessidade
do monitoramento e acompanhamento diário da
plantação. O gerente técnico da Aprosoja, Nery
Ribas, afirma que neste período é comum o au-
mento de registro de novos casos da doença. De
forma que os produtores devem estar sempre
atentos, com acompanhamentos diários da la-
voura para evitar maiores prejuízos.

Uma coletiva de imprensa foi realizada na
sede da Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de Mato Grosso (Famato) para apresen-

tar os dados do período de monitoramento do
vazio sanitário da soja e discutir os rumos da
próxima safra. De acordo com o coordenador da
Comissão de Defesa Sanitária Vegetal do Minis-
tério da Agricultura em Mato Grosso, Wanderlei
Dias Guerra, nesta entressafra choveu mais do
que se esperava, com a presença de plantas
guaxas, aquelas que nascem involuntariamente.
O que faz com que a ferrugem se torne viável
neste início do plantio. No levantamento, foram
inspecionados 217 pontos e em 92% deles foi
verificada a presença de soja guaxa verde e, em
85%, presença de ferrugem. Em função destes
números, Nery Ribas, ressaltou ainda que os
produtores deverão ter um cuidado redobrados,
alertando que agora há uma necessidade fazer o
acompanhamento efetivo da lavoura diariamen-
te e dar o tratamento adequado até o fim da sa-
fra. 

As regiões mais preocupantes, também de
acordo com o estudo, são a Sul e a Oeste por
causa da alta incidência de chuva. O coordena-
dor de Defesa Sanitária Vegetal do Instituto de
Defesa Agropecuária (Indea), Ronaldo Medeiros,
informou que foram vistoriadas 2.800 proprie-

dades durante o vazio sanitário este ano, com
300 notificações e 41 autuações. O instituto é
responsável pela fiscalização durante o período

do vazio sanitário.
Nesta safra, o Projeto Antiferrugem possui

11 mini-laboratórios instalados em cidades nú-
cleos da Aprosoja. O intuito é monitorar da inci-
dência da ferrugem da soja, auxiliando o produ-
tor na identificação da doença. Participam do
projeto os municípios de Querência, Canarana,
Nova Xavantina, Gaúcha do Norte, Campo Ver-
de, Jaciara, Rondonópolis, Alto Taquari, Tapu-
rah, Vera e Campus de Júlio. Até o momento, o
Instituto Mato-grossense de Economia Agrope-
cuária (Imea) ainda não divulgou dados referen-
tes à perda de produtividade relacionada a inci-
dência da ferrugem asiática na lavouras do esta-
do. Segundo o Instituto, esses números só po-
dem ser apurados mediante o avanço da colhei-
ta, que nesta safra ainda está em 2,7% da área
plantada com soja no estado. 

Chuvas representam uma ameaça na proliferação da ferrugem asiática
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“T endências para o Mercado Agrícola
2012/2013”, este foi o tema das discus-
sões realizadas esta semana por especialis-

tas no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado (Famato), em palestra ministrada pelo trader
de mercado internacional de commodities agrícolas,
consultor, especialista e analista de mercado, Liones
Severo. Durante o evento os participantes puderam co-
nhecer uma nova ferramenta do Centro de Comercializa-
ção de Grãos da Famato (CentroGrãos), trata-se do Sis-
tema de Informações de Mercado (SIM), que auxiliará os
produtores no acompanhamento do mercado, imprescin-
dível para determinar o melhor momento para a comer-
cialização da sua produção. De acordo com o especialis-
ta, a produção e preço da soja em Mato Grosso devem
se manter altas.

Severo reforçou a sua tese de que os preços da soja
são previsíveis. Segundo ele, o conteúdo histórico de de-
sempenho, com repetidas e confirmadas constatações
através dos tempos, mostra que a soja não é aleatória,
pois tem um ciclo de 6 em 6 meses. Portanto, trata-se de
um mercado administrado pelo homem, daí a teoria de-
senvolvida por ele que a soja possuí um padrão de repeti-
ção. Segundo o pesquisador, deixando de lado eventos
atemporais, suas medidas e ferramentas de análises re-
sultaram do fato de ser um profissional como negociador
do mercado de soja há quase 50 anos. Ele explica que o
preço sobe porque a demanda é maior que a produção.

A China é responsável pela compra de 60% da soja
negociada nos mercados internacionais, com importa-
ções desde 1996, quando pela primeira vez importou cer-

ca de 1 milhão de toneladas. Do montante comprado pela
China no mundo, 25% corresponde ao produto brasileiro,
sendo que os chineses compram 80% da nossa soja. Na
avaliação de Severo, o Brasil deve se tornar em 2013 o
principal produtor mundial de soja com uma safra previs-
ta em mais de 80 milhões de toneladas, com Mato Gros-
so devendo ser líder desta produção. Assim, Se isso se
concretizar junto com a comercialização antecipada de
40%, o produtor brasileiros deve ter um dos maiores ren-
dimentos dos últimos anos. 

O diretor do CentroGrãos, João Birkhan, diz que pro-
dutor de Mato Grosso tem a maior produtividade por hec-
tare do mundo, por conta do solo e clima. Por outro lado,
em razão da falta de informação, não obtém rentabilidade
condizente com a sua produção. Segundo ele, com uma
média 2 mil hectares o rendimento pode chegar a R$ 6
milhões por ano. Sendo que são poucas as empresas que
têm este faturamento. Segundo Birkhan, se este produtor
conseguir otimização da sua produção anual, de milho e
soja, com uma ferramenta que melhora seu desempenho
em 5 %, ele obterá R$ 300 mil a mais em rentabilidade, o
que significa metade do valor de uma colheitadeira. 

O SIM é um aplicativo que mostra as cotações do
mercado de soja, farelo, óleo, milho e algodão, nas bolsas
internacionais mais o dólar presente e futuro, atualizado
instantaneamente, propiciando melhores condições de co-
mercialização destes produtos. No aplicativo o produtor
encontra informações sobre: formação de preço de soja e
milho em 7 estados brasileiros, dos principais pólos; co-
tações de Chicago; comentários de abertura e fechamen-
to da bolsa de Chicago; principais e relevantes notícias
do mercado agro nacional e internacional; variação de oi-
to das principais bolsas internacionais; cotações de dólar
presente e futuro e informações sobre prêmio.

agricultura 

Sojicultores continuam alertas

Começa hoje vacinação contra aftosa em Roraima
Da Assessoria

Osegundo ciclo da vacinação de bovinos e bubalinos
contra a febre aftosa já está em curso no País. Nesta
segunda-feira, 1º de outubro, a campanha de vacina-

ção começa em Roraima. Ainda em outubro, no dia 15, será a
vez de Rondônia e Amapá imunizarem o rebanho. A previsão do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é
de vacinar cerca de 150,5 milhões de bovinos e bubalinos ao
longo dessa fase no Brasil.

Em virtude das condições ambientais e de manejo do reba-
nho no Amapá, a vacinação no Estado é realizada anualmente
desde 2009, com duração de 45 dias. No restante do País a

imunização está prevista para iniciar em 1º de novembro. A ex-
ceção é o Estado de Santa Catarina, que constitui uma zona li-
vre da doença sem uso da vacinação. A região do Pantanal de
Mato Grosso do Sul será a última a finalizar o processo, em 15
de dezembro.

O agravamento da seca na região do Semiárido Nordestino é
motivo de preocupação dos técnicos do Mapa. Conjuntamente
com os representantes dos estados, os técnicos do ministério
pretendem implementar ações estratégicas para evitar o com-
prometimento da cobertura vacinal na região. Na maioria das
unidades federativas, os rebanhos bovinos e bubalinos de todas
as idades devem ser vacinados. Já na Bahia, Goiás, Mato Grosso
do Sul (exceto zona de fronteira e Pantanal) Minas Gerais, Rio

Grande do Sul, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal apenas
os animais com idade abaixo de 24 meses serão imunizados.

O Mapa orienta os produtores rurais para que respeitem os
cuidados para a correta imunização dos bovídeos. As reco-
mendações são: vacinar dentro do período estabelecido; ad-
quirir vacinas em revendas autorizadas; conservar em tempe-
ratura correta (de 2 a 8ºC) até o momento da aplicação; inje-
tar na região da tábua do pescoço com agulhas e seringas em
bom estado e limpas; e manejar os animais com o mínimo de
estresse e nos horários mais frescos do dia. Após o término
da vacinação, a declaração deve ser apresentada nos escritó-
rios do serviço veterinário oficial no prazo estabelecido em ca-
da estado. (Mapa)
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