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Os planos de George W. Bush de criar uma indústria de álcool a partir do
milho saíram rapidamente do papel. Já em 2006 a produção americana de
etanol somou 18,9 bilhões de litros, superando inclusive o Brasil, que na safra
2006/07 alcançou 17,7 bilhões de litros. Projeções do Usdas - Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos indicam que o ritmo de crescimento do
setor deve se manter acelerado. Em 2010 o volume deve superar os 37 bilhões
de litros. Este cenário mudou a vida de agricultores do mundo inteiro a rede-
senhou a configuração mundial de oferta, demanda, importações, exportações
e estoques do produto.

Como os Estados Unidos concentraram esforços para o abastecimento local,
registraram queda em suas vendas externas, favorecendo em conseqüência a
produção argentina e brasileira. Por aqui os ganhos são evidentes e agriculto-
res que, por décadas semearam o grão motivados apenas pelos benefícios da
rotação de cultura agora se sentem estimulados pelo retorno financeiro que

o produto gera. "Estamos vivendo o começo da era
do milho no Brasil", avalia André Pessoa, diretor da
Agroconsult, empresa de consultoria agrícola sedia-
da em São Paulo, Basta acompanhar a evolução dos
preços no país. A saca de 60 quilos, que em março
de 2008 era comercializada a 21 reais no Paraná -
maior estado produtor do Brasil -, não ultrapassava
12 reais um ano antes.

Os bons preços incentivaram os produtores a
investir nas lavouras e o resultado é uma produção
recorde na safra 2007/08, impulsionada, entre ou-
tros fatores, pelo aumento de produtividade. "Nunca
se investiu tanto nas lavouras de milho", observa
André. O cenário deve permanecer favorável pelo
menos até 2010, já que os Estados Unidos, que ini-
ciam o plantio da safra em abril, vão plantar menos
milho que no ano passado, em favor da soja, cujos
estoques internos caíram para níveis abaixo das
médias históricas no último ano.

Para a classe produtora é claro que, quanto
maior o nível tecnológico da lavoura, melhor será
a produtividade e o retorno financeiro da ativi-
dade. Por isso, com um pouco mais de dinheiro
no bolso muitos não hesitaram em caprichar nos
cuidados com as plantações. "Hoje no Brasil tem
gente alcançando até 12 toneladas por hectare sem
irrigação. O milho de algumas regiões, como, por
exemplo, Goiás e Paraná, é do padrão do milho
americano", avalia o consultor.

O produtor Alcides Brinhoni, de 81 anos, não
sabe, mas ele faz parte do contingente de agricul-
tores que vai colher produtividade recorde nesta
safra. Com uma área de 232 hectares, dos quais 140
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hectares são destinados à soja e 92 hectares cultivados cora milho, Alcides é
referência na região de Campo Mourâo, PR. E não é só pela longa trajetória
bem sucedida no campo, o que, é claro, impressiona. Afinal, são mais de 50
anos dedicados às lavouras de grãos, mas além da vasta experiência o produtor
está conseguindo acumular também produtividade recorde.

"Minha meta Sempre foi produzir bastante com pouca terra, com foco
na quantidade com qualidade. Eu ainda não consegui chegar lá, mas estou
raspando em torno de 12 toneladas por hectare", conta com grande modéstia.
A produtividade de Alcides salta aos olhos de qualquer técnico agrícola, não
à toa. Afinal, nesta safra ele deve obter um volume 140% superior à média
nacional, de cinco toneladas por hectare. Em produtividade, o número é mais
impressionante: ele espera 20% a mais do que a média nas lavouras norte-
americanas, de dez toneladas por hectare, considerada referência mundial. "Eu
não sei, mas dizem que estou produzindo como os americanos", comenta.

O segredo de Alcides? Investir na lavoura. "É dar comida para a terra produ-
zir", diz, sem mistérios. A receita, segundo ele, é simples: adubação boa, com
cobertura de uréia junto com sulfato de amônia. "Sou produtor desde que me
entendo por gente, quando era pequeno ajudava minha mãe na lida com a terra",
lembra. Como sempre quis mexer com gado, implantou desde cedo em suapro-
priedade um sistema de produção bastante difundido no Brasil, o de integração

entre lavoura e pecuária. De seu pequeno rebanho
de gado holandês tira uma média de 1,3 mil litros de
leite dia. Para a pastagem perene de verão, ele cultiva
sempre 12 hectares das gramíneas tifton, tanzânia e
estrela africana, 110 hectares de aveia preta e azevém
para a pastagem de inverno e outros 72 hectares de
aveia preta para adubo verde. "Além de estar sempre
tratando da terra este sistema complementa a renda,
através da pecuária, durante a entressafra, e tenho
sempre dinheiro entrando", diz.

Avesso à transgênia, Alcides é do tempo em que
se limpava o mato das lavouras no cabo da enxada.
"Trabalhei por mais de dez anos só com bóia-fria e
antes de colher o milho eu colocava a turma para
tirar o mato e queimar", lembra. "Minhas terras
são limpas, eu não preciso de transgênico. Acho
que do jeito que nos estamos é melhor. Há até um
bônus de 20 dólares por tonelada (cerca de 36 reais)
para o milho convencional. Isso é um sinal de que
o alimento é mais saudável", afirma.

Já os produtores Valdir Antônio Casaroto e
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Ademir Brás Casaroto, de Maringá, PR, apostam no milho transgênico para
reduzir os custos de produção. Em fevereiro deste ano, duas variedades de
milho geneticamente modificadas foram liberadas para cultivo no Brasil: a
libertylink, da Bayer, e a mon810, da Monsanto. A expectativa dos produtores
é que as cultivares aprovadas proporcionem redução do uso de inseticidas. "As
maiores perdas das lavouras de milho se devem à lagarta e, para controlar essa
praga, são necessárias várias aplicações de inseticidas. Acreditamos que com
as novas variedades o uso de químicos não será necessário", estima Valdir.
Ele sabe que, em contrapartida à redução de custos, haverá o pagamento de
royalties (taxa paga ao franqueado pelo uso da semente) para as empresas que
desenvolveram os híbridos. "Mas o preço compensa", diz. Com uma área de
220 hectares - entre terra própria e arrendada - os irmãos Casaroto já cultivam
180 hectares de soja transgênica. Eles pagam 30 centavos de real por quilo de
semente de royalties e ainda assim o custo de produção do grão transgênico
é, em média, 40% menor que o da lavoura convencional. Na safra 2007/08,
a área de milho somou 38 hectares. No ano passado eles não plantaram milho
no verão. "Não valia a pena", diz Ademir.

Apesar de a produção ter sido prejudicada pela seca - devendo render
seis toneladas por hectare -, os agricultores não têm do que reclamar. A colheita
de milho deve somar 228 toneladas. Aos preços atuais, o lucro dos produtores
será de 1.290 reais por hectare. "Nós não plantávamos milho. Somente de
três anos para cá, quando os preços começaram a melhorar, é que passamos
a investir na cultura. Agora dividimos tanto a área de verão entre soja e milho
como a de inverno entre trigo e milho", conta Valdir.

Produtores também desde o tempo de meninos, Valdir e Ademir ajudavam
o pai nas lavouras de café. "Nosso avô tinha 30 alqueires e distribuiu para os
filhos", diz Valdir. Juntos, ele, o irmão e um cunhado, começaram a plantar
em área própria em 1975. "Aos poucos fomos comprando terras dos nossos
tios", conta. Instalados numa região privilegiada, próxima da cidade, os ir-
mãos Casaroto foram recentemente procurados pela prefeitura de Maringá,
interessada em adquirir 12 hectares para a construção de um complexo imo-
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biliário. Eles recusaram a proposta. "Plantar milho rende mais", diz Ademir,
satisfeito com a decisão.

De acordo com cálculos de André Pessoa, na safra 2007/08 o lucro líquido
do milho se situa em torno de mil reais por hectare. A soja deve ficar entre
700 e 800 reais, considerando para ambos altas produtividades.

Como os Estados Unidos vão plantar menos milho este ano, haverá redução
dos níveis dos estoques americanos bern como dos volumes de exportação.
"E os preços que já responderam devem ficar ainda mais fortes", avalia Pessoa.

As expectativas, portanto, são de que a performance exportadora do Brasil
seja quase tão boa quanto a do ano passado, que foi de 11 milhões de toneladas,
um volume considerado excepcional. Os europeu tiveram quebra de safra e os
argentinos interromperam a exportação durante um período. " Então a gente
conseguiu exportar mais que o previsto - que era entre sete e oito milhões
de toneladas. No segundo semestre deste ano haverá uma demanda muito
forte por milho para exportação também", estima André. Este ano as vendas
externas devem se situar entre oito e dez milhões de toneladas.

As boas perspectivas fizeram o produtor Roberto Tonet, de Maringá, elevar
em 20% o cultivo do milho na safra de verão. Em uma propriedade de 970
hectares, ele plantou 210 hectares de milho e 760 de soja. A rotação com
culturas de inverno, como o trigo, o milho safrinha e a
aveia ajuda a cobrir o solo para o plantio direto, que
é realizado no verão. Este ano, Tonet deve colher
uma produtividade recorde, de dez toneladas por
hectare, com aumento de 10% sobre a obtida
no ano passado. O bom desenvolvimento da

lavoura reflete as condições climáticas, que
foram melhores este ano, além dos investi-
mentos na cultura, que também foram maio-
rés. "A agricultura é uma indústria a céu aberto e, apesar
do controle do homem, é o clima quem determina a produção",
diz o agricultor que também é agrônomo. Tonet espera colher

nesta safra 1,9 mil toneladas de
milho e 2,4 mil toneladas de soja.

Na safrinha a área cultivada corn
milho somará 120 hectares. Como a

produtividade é menor - devido à falta
de luz durante o inverno -, o plantio acontece

até o fim de março para que as condições climá-
ticas sejam aproveitadas ao máximo. Se os preços

permanecerem nestes patamares, o agricultor pla-
neja manter entre 20% e 25% da área destinada ao

cultivo de milho. "Eu sempre produzi o grão para
melhorar o solo e, conseqüentemente, elevar a pro-
dutividade da soja. Mas agora ele se tornou rentável
sob o ponto de vista financeiro", conclui o agricul-
tor, que vê a transgenia como mais uma ferramenta
tecnológica que permite ao produtor brasileiro se
equiparar- aos agricultores americanos.
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Text Box
Fonte: Globo Rural, a. 23, n. 270, p. 60-67, abr. 2008.




