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Valor da produção cresce 30%
SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Valor da produção agrícola das 10 principais ati-
vidades produtivas de Mato Grosso alcançou R$
27,669 bilhões em 2011, 30,8% acima do que foi re-
gistrado no ano passado, quando totalizou R$ 21,157
bilhões. Soja e algodão foram as culturas que mais
contribuíram para o resultado, conforme levantamento
realizado pelo Instituto Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea), divulgado nesta quinta-feira (8).
Para 2012, as projeções sinalizam crescimento de
9,2% no Valor Bruto da Produção (VBP) da agrope-
cuária mato-grossense, alcançando R$ 30,215 bilhões.
Agricultura deve continuar im-
pactando o crescimento. 

No estudo do Imea foram
avaliadas, além da soja e algo-
dão, as culturas de milho, cana-
de-açúcar, arroz, os produtos
florestais, a pecuária, suinocul-
tura, avicultura e produção lei-
teira. Pela agricultura foram ge-
rados R$ 20,344 bilhões de
VBP, sendo 36,6% a mais sobre
os R$ 14,897 bilhões contabili-
zados em 2010. Na cotonicultu-
ra mato-grossense, a variação no VBP chegou a
110,5% este ano, totalizando R$ 4,607 bilhões contra
R$ 2,188 bilhões no ano passado. Produção da soja
movimentou R$ 11,876 bilhões, alta de 27,4% em re-
lação aos 9,320 bilhões verificados no ano passado. 

Quanto à produção de milho, embora tenha redu-
zido 19,9% do ano passado para cá, os preços aumen-
taram 27,6% e contribuíram para que o VBP desta cul-
tura evoluísse 10,1% no período analisado, saltando de
R$ 1,971 bilhão para R$ 2,170 bilhões. 

Na pecuária foram produzidos R$ 7,325 bi-

lhões, 17% a mais do que o total de 2010, quando so-
mou R$ 6,259 bilhões. Criação de bovinos respondeu
pelo maior impacto no VBP da atividade pecuária,
movimentando R$ 5,922 bilhões, equivalente a
19,6% mais sobre os R$ 4,952 bilhões do ano passa-
do. Para a avicultura, o VBP aumentou 11,6%, regis-
trando R$ 798,081 milhões, contra R$ 714,863 mi-
lhões no último ano. Para o leite, o valor bruto tam-
bém foi maior, em uma variação positiva de 8,1% so-
bre os R$ 325,697 milhões de 2010, fechando 2011
com R$ 325,697 milhões. 

Superintendente do Imea, Otávio Celidônio, ex-
plica que a valorização dos preços da soja e do algodão

foram os fatores que mais contribuí-
ram para o crescimento do VBP da

agropecuária mato-grossense.
“O VBP é a riqueza gerada den-
tro da porteira, mas que também
impacta toda a sociedade. De to-

das as culturas, o algodão foi a
que mais se destacou. A participação
dele no Valor Bruto da Produção total
aumentou de 10% para 17% do ano
passado para cá. Para 2012, estamos
projetando crescimento de 7,3% no
VBP do algodão.

Emprego - Consequência dos
efeitos do VPB para economia do Estado é o aumento
na geração de empregos em Mato Grosso, que deve al-
cançar 31,150 mil este ano. Além disso, a renda das fa-
mílias no campo deve aumentar R$ 465 milhões. Para
presidente do sistema Federação da Agricultura e Pe-
cuária em Mato Grosso (Famato), Rui Prado, os núme-
ros apurados na pesquisa confirmam o desenvolvimen-
to econômico do Estado, próximo ao crescimento da
China. “Para 2012, vamos continuar crescendo e isso
mostra a eficiência do agronegócio de Mato Grosso”.
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Algodão, soja, milho, cana-de-açúcar, pecuária e avicultura estão entre as atividades pesquisadas
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Criação de suínos registrou valor de R$ 252,394 milhões, contra R$ 266,666 milhões no ano passado

Suinocultura e base florestal caem
DA REDAÇÃO

Neste ano, o VBP dos produ-
tos florestais e da suinocultura apre-
sentaram variação negativa em rela-
ção a 2010, reduzindo 6,4% e 5,4%,
respectivamente. Na base florestal,
a soma do VBP chegou a R$
232,459 milhões, ante R$ 248,377
milhões em 2010. Na suinocultura,
o saldo foi de R$ 252,394 milhões,
contra R$ 266,666 milhões ano pas-
sado. Para 2012, os sinais são de re-
cuperação, sendo que o setor flores-
tal deve aumentar o VBP em 12,7%,
alcançando R$ 262 milhões. Na sui-
nocultura, projeção do Imea é de au-
mento de 6,3% no VBP, totalizando
R$ 268,295 milhões. 

De acordo com análise do ins-
tituto, apenas a rizicultura deve so-

frer redução em 2012, alcançando
R$ 393,137 milhões, 14,3% a me-
nos que neste ano, quando chegou a
R$ 458,873 milhões. Presidente do
Sindicato da Indústria do Arroz em
Mato Grosso (Sindarroz), Ivo Men-
donça, observa que a retração na
produção do cereal deve ser o prin-
cipal influenciador na retração do
VBP para o próximo ano. “O preço
está baixo, então o produtor está
plantando menos”. 

Na análise do conselheiro da
Associação de Criadores de Suínos
de Mato Grosso (Acrismat), Rauli-
no Machado, o cenário para suino-
cultura em 2012 é de recuperação.
“Neste ano, os preços estavam mui-
to baixos e com o fechamento do
mercado russo foi outro golpe”. Em
2012, expectativa é de aumento das
exportações de carne suína para ou-

tros mercados, como a China. Pre-
ços também seguem em recupera-
ção. Em relação aos primeiros meses
de 2011, houve aumento de 44%,
com o quilo do animal vivo sendo
vendido a R$ 2,45, diz Machado. 

No setor da base florestal,
após suspensão da greve na Secreta-
ria de Meio Ambiente (Sema), a pro-
dução foi retomada e, para 2012, is-
so deve incrementar o VBP, segundo
análise do superintendente do Cen-
tro das Indústrias Produtoras e Ex-
portadoras de Mato Grosso (Cipem),
Ramiro Azambuja. “A greve de 60
dias prejudicou a liberação dos pro-
jetos de manejo florestal”. 

Metodologia - VBP repre-
senta a soma de tudo o que foi pro-
duzido na propriedade rural em de-
terminado período. (SB) 

GRÃOS

Estado lidera volume produzido
SILVANA BAZANI
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Mato Grosso, líder nacional
na produção de grãos em mais
uma safra, deve incrementar o vo-
lume produzido em 1,2% na com-
paração com o último ciclo produ-
tivo, ao contrário dos outros 2
principais produtores brasileiros,
Paraná e Rio Grande do Sul, onde
a safra 2011/2012 sofre retração de
8,8% e 6,3%, respectivamente,
conforme 3º prognóstico da Com-
panhia Nacional de Abastecimento
(Conab), divulgado nesta quinta-
feira (08). 

Previsão é que a produção
estadual chegue a 31,312 milhões
de toneladas, com aumento de
2,8% na área plantada, que envol-
ve 9,904 milhões de hectares, an-
te os 9,638 milhões (ha) na última
safra. Paraná ocupa o 2º lugar no
ranking brasileiro, com 29,601
milhões (t), e o Rio Grande do Sul

aparece na sequência, com 26,995
milhões (t). No geral, a produção
brasileira deve recuar 2,4% nesta
safra, alcançando 159,079 mi-
lhões (t), 3,878 mil (t) a menos
que no ciclo 2010/11, influencia-
da pela queda de 3,4% na produ-
tividade, ocasionada pelas in-
fluências climáticas. 

Destaque da produção agrí-
cola mato-grossense, a soja recen-
temente plantada em 6,769 mi-
lhões de hectares - 5,8% a mais
que na safra passada - deve garan-
tir uma produção de 20,986 mi-
lhões de hectares, sendo 2,8% aci-
ma do registrado no último plan-
tio. Aumento é resultado da ocupa-
ção de áreas de pastagem de baixa
produção, explica diretor adminis-
trativo da Associação dos Produto-
res de Soja e Milho de Mato Gros-
so (Aprosoja), Carlos Fávaro, uma
vez que a produtividade tende a so-
frer retração de 2,8%, com os pre-
juízos nas lavouras do Sul mato-

grossense provocados pela escas-
sez de chuvas na época da germi-
nação e crescimento das plantas. 

Quanto à produção de milho
segundo safra, a Conab sugere
manutenção dos 1,836 milhões de
hectares de área plantada no Esta-
do, redução de 1,3% na produção,
após possível queda de 1,3% na
produtividade. Previsão é que se-
jam colhidas 7,161 milhões (t).
Mas, na avaliação do diretor da
Aprosoja, a tendência é de aumen-
to na área plantada de milho no
próximo ano.

Para o algodão, previsão é
que a colheita reduza 2,5%, geran-
do 2,497 milhões (t) de algodão em
caroço, contra 2,561 milhões (t) na
safra anterior. Apesar do ganho de
produtividade na margem de 4,3%,
garantindo 3,692 mil quilos por
hectare, a área plantada reduz em
6,5%, ocupando 676,5 mil (ha), an-
te os 723,5 (ha) plantados para sa-
fra 2010/2011. 

Lenine Martins/Secom-MT

Soja deve totalizar a produção de 20,986 milhões de toneladas nesta safra, segundo a companhia

Cifra por
cultura

Soja R$ 11,876 bilhões
Algodão R$ 4,607 bilhões
Milho R$ 1,971 bilhão
Cana R$ 771,3 milhões
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