
DA REDAÇÃO

Produtores de Nova Mutum (a 264 km de
Cuiabá) estão atrasando a colheita do milho
por não ter onde armazenar o cereal. Apesar
dos trabalhos no campo ainda estarem no
início, os produtores já começam a enfrentar
a falta de espaço nos silos, ainda ocupados
com a soja colhida neste ano. Como relata o
produtor Claudeci Pavlak, que iniciou a co-
lheita há 10 dias numa área plantada de 940
hectares, a intenção era entregar 8 mil sacas
de milho diariamente às empresas compra-
doras do cereal, mas com a recusa em rece-
ber o produto neste momento, ele tem retira-
do da propriedade cerca de 3 mil sacas de
milho por dia.

“Por isso, vou fazer uma pausa e retomar
a colheita na semana que vem”. Como co-
mercializou apenas parte da produção pre-
vista, o produtor recorrerá ao sistema de ar-
mazenagem em silos. “Preferimos nos anteci-
par e entregar o milho logo no começo da co-
lheita porque evitamos as filas de caminhões
nos armazéns”. Mas, segundo relato do pro-
dutor Jeirri Guizzo, os atrasos para entregar
as cargas de milho são grandes, justamen-
te por causa da quantidade de cami-
nhões nas portas das
unidades arma-
nezado-

ras. “As empresas estão demorando para re-
ceber e isso está gerando muita fila de cami-
nhão”. Guizzo diz que tem conseguido ga-
rantir apenas uma viagem por dia até a tra-
ding, quando num ritmo normal conseguia
realizar até 5 viagens diárias. “Aqui a situação
é preocupante, porque muitos produtores
ainda não venderam o milho e as empresas
estão demorando para receber”. Nesta safra
ele plantou 1,2 mil hectares e calcula uma
produção de 7,2 mil toneladas. Assim como
outros produtores da região, ele irá recorrer
aos silos bag para estocar o milho produzido. 

Presidente do Sindicato Rural de Nova
Mutum comenta que os produtores estão
preocupados com as condições de armazena-
gem. Em todo o Estado, a estimativa do Insti-
tuto Mato-grossense de Economia Agrope-
cuária (Imea) é que sejam colhidas 17,372
milhões de toneladas do grão, sendo 11,5% a

mais que na safra 2012/2013
(15,586 milhões/t). 

Segundo informações
repassadas pelo funcio-
nário de uma trading
em Nova Mutum, o re-
cebimento do milho
terá início na próxi-
ma semana e ritmo
estabelecido é o
mesmo adotado no
ano passado. “Esta-
mos comerciali-
zando dentro do
cronograma”. 
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Sojicultores mato-grossenses perderam cerca de US$ 1 bilhão na safra
2012/2013 em decorrência da ferrugem asiática. Número apresentado
pela Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja) está re-
lacionado ao cultivo de uma área de 8 milhões de hectares, em
que os prejuízos chegaram a 5 sacas (60 kg) por hectare, totalizan-
do 40 milhões de sacas perdidas. A perda financeira foi calculada
considerando a cotação de US$ 24 por saca do grão. Para reduzir os
prejuízos, começa neste sábado (15) o vazio sanitário, que segue até
15 de setembro, período em que os produtores estão proibidos de cul-
tivar a soja e têm a obrigação de destruir a planta guaxa, ou tiguera.

Para o diretor técnico da Aprosoja, Luiz Nery Ribas, a maior preo-
cupação de todos são as plantas guaxas que causam a contaminação das
plantas e cujos registros começaram em 2004. “A eliminação é fundamental e pri-
mordial para o bom andamento da próxima safra. Cabe ao produtor uma conscienti-
zação em cumprir a lei, mas também limpar as margens das rodovias que mesmo sen-
do dever das autoridades públicas contribuem para o melhoramento da safra”. Ribas
explica que neste conjunto de ações todos tem seus deveres. “Além das boas práticas
através do trabalho de conscientização que realizamos, temos reduzido a perda em
função do clima e também do monitoramento realizado durante os 90 dias”.

O coordenador da Comissão de Defesa Vegetal do Ministério da Agricultu-
ra em Mato Grosso (Mapa), Wanderlei Dias Guerra comenta que a destruição
das guaxas deve ocorrer antes de iniciar o período do vazio sanitário e in-
centiva o uso da soja precoce. “A tarefa do produtor se baseia na grande
ação que é este período. E isso deve começar a ser feito antes mesmo
do dia 15. É importante que os produtores saibam que a partir desta
data não pode mais haver plantas nas lavouras. Para garantir me-
lhor rentabilidade e reduzir o risco de contaminação da soja preco-
ce pelo fungo”.

A multa para os produtores que não seguirem as normas
é de 30 Unidades de Padrão Fiscal (UPF’s), equivalen-
tes a R$ 2,250 mil, sendo que cada UPF cus-
ta R$ 75, além da interdição de proprieda-
de até que elimine a soja guaxa. Essas me-
didas são tomadas para estimular o cuida-
do com a germinação da planta no período
proibitivo.

O vazio sanitário é adotado desde 2006
em 12 estados do país. Além do Mato
Grosso também aderem à proibição Goiás,
Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo,
Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Ba-
hia, Rondônia, Maranhão e Pará. (Colabo-
rou Fabiana Reis)

Prejuízo chega a US$ 1 bilhão

Produtores já têm dificuldade

FERRUGEM ASIÁTICA

Sojicultores de Mato Grosso perderam 40 milhões de sacas de soja na safra 2012/2013; vazio sanitário começa no sábado (15)
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Colheita 
ainda está no
início e
situação deve 
ficar mais
grave
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Na safra 2011/12 a 
ferrugem asiática reduziu

a produção nas lavouras
estaduais em 21,3 

milhões de toneladas

Se o produtor não eliminar a soja 
guaxa, risco de contaminação com 

o fungo da ferrugem asiática
cresce comprometendo

a próxima safra


