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Receber cerca de R$ 1 a R$ 2 a mais por saca leva sojicultor a cultivar pelo menos parte da 
área com grão convencional 
 
O valor do prêmio é o principal incentivo para o plantio de soja não transgênica, segundo o 
operador de mercado da Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol), em Cafelândia (PR), 
José Clovis Berté. A cooperativa recebe 270 mil toneladas de soja, metade de grãos 
convencionais e metade transgênicos. "O plantio depende do prêmio, porque o produtor 
trabalha com receita." 
 
Incentivado pelo bônus, o produtor Valmir Antonio Dalmagro, de Cafelândia, plantou 10 
hectares de soja não transgênica este ano. "O prêmio oscila de R$ 1 a R$ 2/saca, mas deve 
melhorar", diz. "O custo de produção está em torno de R$ 1.100/hectare. Se o prêmio não 
compensar, é melhor ficar no transgênico, que dispensa a segregação e o uso de veneno para 
acabar com o mato." 
 
Como Dalmagro planta também 20 hectares de soja transgênica, ele colhe a área de cabeceira 
da encosta e faz a bordadura, que é deixar uma distância de até 20 metros entre uma lavoura 
e outra.  
 
Outro produtor de Cafelândia, Jair Hinselmann, também faz a bordadura para garantir o 
pagamento do prêmio. "Deixo uma distância de pelo menos 10 metros entre uma lavoura e 
outra", afirma o produtor, que planta, em áreas separadas, 7 hectares de soja convencional e 
12 hectares de transgênica. Ele diz que a produtividade da não transgênica é 66 
sacas/hectare, ante 54 sacas/hectare para a transgênica. O custo de produção do convencional 
é mais caro: R$ 1.000 por hectare, ante R$ 800/hectare para o transgênico. "O manejo da 
lavoura convencional é mais trabalhoso. Além da segregação, que inclui a limpeza das 
máquinas, o controle do mato é mais difícil." 
 
O produtor Silvestre Squizatto, de Cafelândia, também plantou só soja convencional. Foram 60 
hectares, com custo de R$ 1.000/hectare. O prêmio deve ficar entre R$ 0,80 e R$ 1 a mais por 
saca. "Optei pela soja convencional não só pelo prêmio, mas porque quero plantar milho 
safrinha e essa soja é rápida e tem boa produtividade, cerca de 60 sacas/hectare", explica. 
"Mas o prêmio deveria ser R$ 5 por saca." 
 
MEIO A MEIO 
 
O produtor Marcos Antonio Dewes, de Rio Verde (GO), cultiva 500 hectares de soja não 
transgênica e 500 hectares de soja transgênica. "Vou receber o prêmio pela soja não 
transgênica que será colhida em março", afirma Dewes, destacando que ainda não sabe o 
valor do prêmio.  
 
Segundo Dewes, a produtividade das duas lavouras é bem próxima varia de 3.400 a 3.600 
quilos/hectare, mas o custo de produção da soja convencional é 5% maior. "O custo da soja 
transgênica é de R$ 1.600/hectare", diz ele, citando, ainda, a diferença de manejo das duas 
lavouras. "Na transgênica, uma aplicação de herbicida resolve o problema das ervas daninhas. 
Na convencional, são necessários vários produtos." Dewes diz esperar por um aumento no 
prêmio. "Esse benefício tem que compensar, porque o plantio de não transgênico dá mais 
trabalho. A limpeza das máquinas custa tempo e dinheiro." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 out. 2008, Agrícola, p.10-11. 


