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Vazio sanitário
proíbe o cultivo

DA REDAÇÃO

Desde 1º de outubro passou a
vigorar o período proibitivo ao
plantio de algodão em Mato Gros-
so. Vazio sanitário termina no dia
30 de novembro e foi adiado este
ano por causa dos atrasos na colhei-
ta, que geralmente se encerra no fi-
nal de agosto. Com as condições
climáticas desfavoráveis, no início
de setembro ainda restava 4% da
área plantada para ser colhida, con-
forme apurado pelo Instituto Mato-
grossense de Economia Agrope-
cuária (Imea). 

Restrição do plantio visa coi-
bir a incidência de pragas nas la-
vouras, sendo o bicudo do algodoei-
ro a principal delas. Controle é feito
com a destruição das soqueiras do
algodão e aplicação de inseticida lo-
go após a finalização da colheita,
explica o diretor-executivo do Insti-
tuto Mato-grossense do Algodão (I-
MA), Álvaro Salles. “O controle
não é tão complicado quanto era an-
tigamente, mas a conscientização
do produtor é importante e o Indea
(Instituto de Defesa Agropecuária
de Mato Grosso) ajuda a fiscalizar”.

Analista do Imea, Elisa
Mauro Gomes, complementa di-
zendo que o algodão é uma planta
perene e por isso é fundamental
removê-la totalmente tão logo se-
ja concluída a colheita. Cumprin-
do a obrigação, o aparecimento de
pragas pode ser reduzido e não
prejudicar a produção nova. (SB) 

Na temporada 12/13 devem ser colhidas 694 mil (t)

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Antes mesmo de ter sido planta-
da, a safra 2012/2013 de algodão já tem
parte da produção vendida. Comerciali-
zação antecipada alcança a média de
31% em Mato Grosso. Da temporada
atual, encerrada no mês passado, 60%
do volume produzido está negociado,
com alguns casos isolados de produto-
res que venderam até 80% da quantida-
de colhida. Antecipação dos negócios
neste ano mantém a tendência observa-
da no ano passado, explica a analista de
mercado do Instituto Mato-grossense
de Economia Agropecuária (Imea), Eli-
sa Mauro Gomes. 

Como os preços estiveram mais
elevados nas duas últimas safras, os pro-
dutores buscam antecipar a negociação,
na tentativa de travar as vendas a preços
melhores. “Começou a colheita de algo-
dão nos Estados Unidos, então agora o
mercado volta a ficar superofertado e os
preços retraem”. Conforme divulgado
pelo Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA), a estimativa é
aumentar em 9,5% os estoques finais de
algodão mundial na safra 2012/2013, to-
talizando 16,6 milhões de toneladas, ante
15,2 milhões na safra 2011/2012, sendo o
volume mais alto dos últimos 10 anos. 

Atualmente os EUA figura como o
3º maior produtor mundial de algodão,
superado pela China e Índia este ano.
Brasil ocupa a 5ª posição, sendo Mato

Grosso o líder nacional na produção de
algodão, posição que será mantida na sa-
fra 2012/2013, apesar da redução de 30%
na área plantada no Estado. Cotonicultor
Alexandre de Marco revela que comer-
cializou 80% da safra 2011/2012 com an-
tecedência. “A venda bem antecipada é
comum, principalmente depois de uma
queda abrupta de preço e a gente conse-
guiu preços melhores lá atrás”. Na última
semana a pluma do algodão ficou cotada
em R$ 47,72% a arroba, valor 17% infe-
rior ao registrado para o mesmo período
de 2011, segundo o Imea. “No começo
do mês o preço reagiu, mas ainda estava
15% menor que no ano passado”. 

Exportação - De janeiro a agos-
to deste ano as exportações mato-gros-
senses de algodão totalizaram 188,418
mil toneladas, movimentando US$
444,253 milhões. Em comparação com o
mesmo período de 2011, houve cresci-
mento de 192% em quantidade e de
173% em receita, considerando que as
exportações de 80,455 mil (t) nesse inter-
valo geraram US$ 162,707 milhões.

Produção - Na safra 2012/2013
devem ser colhidas 694,051 mil (t) de al-
godão em pluma em Mato Grosso, 36,3%
a menos que na última safra, quando so-
mou 1,089 milhão (t). Este ano, a previ-
são é que sejam cultivados 722,568 mil
hectares, uma queda de 30% sobre a safra
anterior, segundo estimativa do Instituto
Mato-grossense do Algodão (IMA). Cotonicultores aproveitaram os bons preços para travar comercialização antecipadamente
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31% da safra está vendida
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