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D e acordo com dados do Instituto Mato-
grossense de Economia Agropecuária
(Imea) a área plantada na região Leste

terá o maior crescimento percentual do Estado.
Os números apontam que são 27,4% em relação
ao ano passado, o que significa um aumento de
694 mil hectares para 884 mil. Já em produção,
a evolução também é a maior, saindo de 2,22
milhões de toneladas na safra 10/11 para 2,79
milhões de toneladas na safra 11/12, ou seja,
25,4%. Um estudo feito pela Associação dos
Produtores de Soja e Milho
(Aprosoja) indica que exis-
tem 6 milhões de hectares
que podem ser usados pa-
ra o plantio de soja na re-
gião. O presidente da enti-
dade, Glauber Silveira, diz
que parte deles já está no
cultivo, outra é de terras
planas, já abertas e de so-
lo degradado que estão
sendo adaptadas à soja. 

Mato Grosso destina cerca de 6,2 milhões de
hectares para lavouras de soja. Destes, 950 mil
estão no Araguaia. Para Glauber, com a média de
crescimento do plantio da região por ano, em dez
anos o Araguaia vai colher praticamente sozinho
tudo aquilo que é cultivado hoje por todo o Esta-
do do Mato Grosso. A previsão é que a quantida-
de de toneladas do grão dobre graças à expansão
de áreas naquela região. 

Há números recentes que apontam que Mato
Grosso vai retomar a posição de líder na produ-
ção nacional de grãos na safra 11/12 por meio
do plantio da soja. Nesta temporada, o Estado
deverá ofertar de 31,15 milhões de toneladas a

31,42 milhões, o que represen-
taria crescimento de 0,7 a
1,5%, respectivamente, em
relação ao volume de 30,94
milhões de toneladas do ciclo
10/11. 

A liderança estadual foi
mensurada por meio da primei-
ra estimativa de safra, lançada
pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). O Pa-
raná, que em 10/11 havia reto-

mado o primeiro lugar com 32,44 milhões de t,
tem perspectiva de quebra entre 3,8% a 6,2%,
percentuais que, se confirmados, renderão a pro-
dução de 30,42 milhões de t a 31,21 milhões,
respectivamente. Mato Grosso já deu início à sa-
fra ao semear os primeiros hectares de soja da
nova temporada nacional. Sendo que a soja está
sustentando a expansão mato-grossense. Isso
porque dos quase 400 mil novos hectares e se-
rem incorporados no Estado, mais de 300 mil se-
rão cobertos com a oleaginosa. A Conab prevê
que a área cultivada estadual passe de 9,63 mi-
lhões de hectares para até 10 milhões.

Mato Grosso é o estado do Centro-Oeste que
vai apresentar o maior aumento de área para
plantio de soja, 4,5% em relação à área plantada
na safra 10/11, saindo de 6,39 milhões de ha pa-
ra até 6,71 milhões de ha. Para o presidente da
Aprosoja, os dados da Conab confirmam aquilo
que Imea já vinha apontando, que é o crescimen-
to da área no Brasil e no estado. “No caso de
Mato Grosso, principalmente na região leste, no
Vale do Araguaia, onde a gente observa a conver-
são de área de pastagem para a agricultura”, dis-
se. Desses 300 mil hectares, pelo menos 200 mil
devem ser naquela região. 

Previsão é que a quantidade de toneladas de soja dobre graças à expansão de áreas na região

Mato Grosso deve 
retomar a posição de 
líder na produção nacional
de grãos na safra 11/12
por meio da soja
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