
produtor rural brasileiro que apos-
tou na soja, na safra 2006/07, não
deve estar triste. O bom momento
da cultura não chega a provocar eu-

foria, mas os ganhos são compensadores. As
razoáveis condições climáticas no período,
a aplicabilidade de novas ferramentas tec-
nológicas de cultivo e os resultados parciais
de vazios sanitários implantados em alguns
estados - sobretudo no Mato Grosso - para
o controle da ferrugem asiática foram, na
opinião de técnicos, analistas e pesquisa-
dores, os principais fatores internos de in-
fluência no desempenho. Tudo isso aliado
ao aceno/já a partir de 2006, de um bom
preço no mercado internacional.

Apesar de uma queda de 9,1% na área
plantada, a produtividade da soja cresceu
16,7%. De acordo com números estimativos
divulgados pela Conab em setembro deste
ano, a área plantada caiu de 22,7 milhões,
na safra 2005/06, para 20,7 milhões de hec-
tares, na safra 2006/07. Em compensação a
produção de soja subiu de 55 milhões para
58,4 milhões de toneladas, o que eqüivale a
um volume 6,1% superior à safra passada. A
soja hoje representa 44% de todo o volume
de grãos produzidos no Brasil.

Fatores mercadológicos e climáticos
nos Estados Unidos, o maior produtor de
soja do mundo, ajudaram a escalada dos

preços no Brasil. A soja norte-americana
cedeu bom espaço de área plantada - cerca
de 4,7 milhões de hectares - para a cultu-
ra do milho, que foi incentivada visando
a atender ao consumo norte-americano de
etanol. A área de soja caiu de 30,9 milhões
para 25,6 milhões de hectares nesta safra
2007/08. Apesar das lavouras do norte ain-
da estarem em desenvolvimento - e por is-
so mesmo é difícil prever a produção final
com clareza -, a queda na área plantada,
flutuações de mercado e especulações cli-
máticas nos Estados Unidos provocaram
uma disparada no preço internacional do
grão, afetando principalmente o segundo
maior produtor mundial: o Brasil.

No dia 30 de agosto, o preço da saca
de 60 kg atingiu o valor máximo das últi-
mas três safras no Mato Grosso do Sul: R$
33,50; logo em seguida, 12 dias depois, já
alcançava R$ 34,20. Mas a demanda aque-
cida e a especulação sobre novas altas e
riscos climáticos nos EUA fizeram o preço
da saca atingir níveis maiores em outras
regiões brasileiras. No dia 3 de setembro,
o valor da saca em Paranaguá, no Paraná,
o segundo maior estado produtor de soja
do Brasil, atingiu R$ 41,00 com possibili-
dade de ocorrer novas altas.

Esta perspectiva foi impulsionada por
uma aceleração nos valores dos contratos

futuros junto ao mercado norte-americano.
No dia 7 de setembro, a Bolsa de Chicago
chegou a registrar contratos para novembro
fechados a US$ 9,0525 o bushel (aproxima-
damente 27,21 kg) - o que eqüivale a apro-
ximadamente R$ 39,00 por saca. É bom
lembrar que há pouco mais de 12 anos, em
março de 1995, a saca de soja tinha uma
cotação aproximada de R$ 10,00.

Para o presidente da Associação dos
Produtores de Sementes do Mato Grosso
do Sul, Aprossul, Carmélio Romano Ross, a
eventual redução da produção de soja nor-
te-americana, cedendo lugar ao milho, foi
o principal fator para a elevação do preço
da soja no mercado internacional. Ele ex-
plica que a oferta está reduzida em função
da demanda, que cresce 5% ao ano. Com
esse quadro, segundo Ross, as indústrias
preferem pagar um pouco mais a terem
de suspender suas atividades.

No entanto, alguns poucos ainda apos-
tam em uma estabilização dos preços caso
se confirme uma produção norte-america-
na na safra 2007/08 acima da esperada no
primeiro semestre deste ano. Os números
da soja dos EUA vêm flutuando razoavel-
mente nos últimos meses e podem sofrer al-
terações maiores, caso ocorram problemas
climáticos até a fase de maturação do grão.
Em agosto, o Departamento de Agricultura
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dos EUA, USDA, previu uma produção de
apenas 71,44 milhões de toneladas. Em se-
tembro, o próprio USDA já revia o cálculo
para 71,27 milhões de toneladas. Na safra
2006/07, a produção de soja norte-america-
na foi de 86,8 milhões de toneladas.

Na América do Sul, a safra atual de soja
não trouxe bons dividendos apenas para
os produtores brasileiros. O crescimento
da produção foi ainda maior na Argenti-
na (+10%), que pulou de 41 milhões para
45,1 milhões de toneladas e, sobretudo,
no Paraguai (+58%), saltando de 3,64 mi-
lhões para 5,7 milhões de toneladas entre
uma safra e outra. Confirmando uma pro-
dução razoável norte-americana, os Esta-
dos Unidos, Brasil e Argentina asseguram
ser responsáveis por 80% da produção
mundial de soja. Na Argentina e no Brasil,
vários produtores chegaram a segurar, pe-
lo menos até setembro, parte de sua pro-
dução à espera de preços ainda melhores
nos mercados interno e externo.

De acordo com avaliação do Centro de
Estudos Avançados de Economia Aplicada,
Cepea, da Universidade de São Paulo, USP,
os produtores devem obter remuneração
ainda melhor para a safra 2007/08 em re-
lação a esta última. Com base nos preços
de setembro, tanto da commodity quando
dos insumos e custos gerais, o Cepea calcu-
lou que a rentabilidade nesta safra foi de
46%. O índice foi bem superior aos 6%
registrados em setembro de 2006.

Alimento e energia
Mas, além da pressão das indústrias

esmagadoras para o cumprimento de con-
tratos, outro fator deve confirmar a avalia-
ção do Cepea em relação à safra 2007/08: a
utilização da soja em escala cada vez maior
para a obtenção de biocombustível. O agro-

nomo Amélio Dall'Agnol, pesquisador da
Embrapa Soja, de Londrina, PR, aposta que
a soja continuará sendo um bom negócio
para o produtor brasileiro em função do
crescimento da demanda por biocombustí-
veis e também por alimentos. Segundo seus
cálculos, em 2008 o Brasil precisará produ-
zir 800 milhões de litros de biodiesel. Esse
volume atenderia à demanda do B2, como
é designada a mistura de diesel com 2% de
biodiesel, a ser utilizada no país.

DallAgnol divulgou sua projeção du-
rante a 29a Reunião de Pesquisa de Soja
da Região Central do Brasil, realizada em
agosto, em Campo Grande, MS. Segundo
ele, em 2006 o Brasil produziu 196 mi-
lhões de litros de biocombustível, sendo

80% pelo processamento da soja e os ou-
tros 20% de oleaginosas como girassol e
mamona. Em 2007 a soja já respondia por
90% dessa produção e, de acordo com o
pesquisador, deve se manter como a princi-
pal matéria-prima ao longo dos próximos
anos. Ele garante que a capacidade indus-
trial instalada em 2007 e a projetada pa-
ra 2008 já garantem o atendimento a esta
demanda. "Já existem usinas com capaci-
dade de produzir hoje 545 milhões de li-
tros, mas muitas estão paradas por causa
do elevado preço da soja", explicou.

Ao apresentar seu painel "Perspectivas
da soja como fonte de energia e alimen-
to", Daü"Agnol fez questão lembrar que é
crescente a demanda em função do pró-
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Brogin, da Embrapa Soja: "40% da área
plantada com soja no MT são com semente
transgênica"

prio crescimento populacional, ou seja,
com mais pessoas habitando o mundo,
aumenta o consumo de alimento e energia.
Ele apresentou dados da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimen-
tação, FAO, apontando que para os próxi-
mos 15 anos a expectativa de crescimento
da população mundial é de cerca de 17%
ou um acréscimo de aproximadamente 1,1
bilhão de pessoas. Bastante otimista, o pes-
quisador da Embrapa Soja manda outro avi-
so aos produtores brasileiros: "Os Estados
Unidos, a Argentina e o Brasil respondem
juntos por 90% da exportação mundial de
soja, mas o Brasil é o único com capacidade
para expandir sua área agrícola".

Quadro no Brasil Centrai
O desempenho da soja no Brasil na sa-

fra 2006/07 foi avaliado durante a reunião
realizada em Campo Grande, da qual par-
ticiparam mais de 300 pesquisadores, técni-
cos, exportadores e produtores rurais de vá-
rias regiões brasileiras. A cultura apresentou
diferentes quadros em vários estados brasi-
leiros. Houve aumento de área e de produ-
ção no Paraná, queda na área e produção
estável no Mato Grosso e menor área plan-
tada e menor produção em Goiás.

Apesar das diferenças, o quadro geral
apresentou destaque maior para a queda
da área plantada e o aumento da produti-
vidade. No Mato Grosso, o maior produtor
do Brasil, a atual safra de soja praticamente
se manteve estável em relação à safra pas-
sada, com 15,4 milhões de toneladas, rnas
a área plantada foi reduzida em 13,8%, fi-
cando com 5, l milhões de hectares. "Ficou
claro que os cuidados técnicos e sanitários
evitaram perdas com doenças e garantiram
melhor desempenho", ressalta Rodrigo Bro-
gin, também pesquisador da Embrapa So-
ja. Segundo ele, a produtividade saltou de
2.683 kg/ha, em 2005/06, para 3.033 kg/
ha, em 2006/07.

"Podemos creditar parte desta produ-
tividade aos resultados obtidos com o va-
zio sanitário adotado na cultura da soja no
Mato Grosso; com este manejo consegui-
mos uma boa redução na pressão da fer-
rugem asiática, principalmente na região
de Primavera do Leste", relata Brogin. No
Mato Grosso, o vazio sanitário foi adota-
do por um período de 90 dias a partir de
13 de junho. Durante esses três meses, não
se plantou e nem se colheu soja no estado.
Com isso retardou-se o aparecimento dos
primeiros focos, mas a doença, mesmo tar-
dia, exigiu altas dosagens de aplicação de
fimgicidas. Outro dado revelado por Bro-
gin pode assustar os mais puristas: de toda
a produção de soja do Mato Grosso, que
corresponde a mais de 25% de toda a pro-
dução brasileira, a metade provavelmente
já é de soja geneticamente modificada. "De
toda a área plantada de soja, 40% utilizam
sementes transgênicas", conta.

A sensível queda na área plantada, de
mais de 700 mil hectares, tem uma expli-
cação de Brogin: a dificuldade para obter
crédito por parte dos agricultores. Os ele-
vados gastos com custeio, sobretudo com
armazenagem e logística, também foram
citados por pesquisadores como fatores
que dificultaram a expansão da cultura.

No Paraná, a safra foi 26% superior
à anterior. A área plantada pulou de 3,8
para 3,9 milhões de hectares. A produção

foi de 11,7 milhões de toneladas e a pro-
dutividade ficou bem próxima da obtida
no Mato Grosso: quase 3.000 kg/ha. No
Mato Grosso do Sul houve uma redução
de 10% na área e um aumento de cerca de
15% na produção. A área plantada caiu
de 1,9 milhão para 1,7 milhão de hecta-
res. A produção, que foi de 4,1 milhões
de toneladas em 2005/06, subiu para 4,8
milhões de toneladas em 2006/07. De
acordo com o técnico da Fundação MS
Carlos Pitol, no Mato Grosso do Sul é ca-
da vez mais evidente a invasão da cana-
de-açúcar sobre áreas que eram ocupadas
por outras culturas: "Está havendo uma
expansão da área de cana sobre a soja e
uma dificuldade para se obter cultivares
de soja para áreas de renovação de cana-
vial", explicou.

Em Goiás a queda de 12% na área
plantada, de 2,4 milhões para 2,1 milhões
de toneladas, não foi compensada suficien-
temente. A produção caiu 9% e a produti-
vidade só subiu 4%. Em São Paulo, a situ-
ação foi um pouco melhor. A área planta-
da caiu de 656 mil para 538 mil hectares,
mas a produtividade deu um salto próxi-
mo dos 10%. Mesmo assim, a produção
de 2,6 milhões de toneladas foi inferior à
da safra 2005/06. Como no Mato Grosso
do Sul, várias propriedades cederam áreas
anteriormente ocupadas pela soja para o
cultivo da cana-de-açúcar. 03

70 PANORAMA Rural outubro 2DG7

Text Box
Fonte: Panorama Rural, ano 9, n. 105, p. 68-70, out. 2007.




