
Adair Sobczak

U ma encruzilhada de incerte-

zas. Esta é a realidade vivi-

da pela maioria dos produto-

res brasileiros quando o assunto é o

plantio da próxima safra. Muitos não

sabem ao certo qual rumo seguir dian-

te de um mercado duvidoso. Embora

a forte inclinação pela soja, motivada

pela boa liquidez, os produtores estão

apreensivos, pois as estimativas apon-

tam para uma safra mundial recorde,

o que poderá derrubar os preços. Mas,

é na cultura de milho que a situação

aponta para um mercado extrema-

mente nebuloso. Mesmo com uma

estimativa de redução na área culti-

vada, especialistas alertam para os

baixos preços, motivados, sobretudo,

pelo excedente da produção nacional e

câmbio sobrevalorizado, baixas cota-

ções no mercado internacional, além

da precária infraestrutura brasileira

de armazenagem, elevado custo do

frete e alto custo de produção. A úni-

ca evidência é de ampliação nas áreas

com o milho transgênico, que embora

a melhoria no ganho de produtivida-

de, é criticado pelos produtores em

função dos altos custos de produção.

De acordo com o consultor do

mercado do milho da Safras & Merca-

dos, Paulo Molinari, a atual crise do

milho teve origem em 2008, quando

o Brasil obteve preços espetaculares

de US$ 300 por tonelada nas expor-

tações, mas, que não foi aproveitado

pelos comerciantes, produtores e coo-

perativas, que venderam muito pouco.

"Poderíamos ter exportado de 10 a 12

milhões de toneladas, porém vende-

mos apenas 7,3 milhões, assim, restou

um estoque de passagem ao redor de

5,3 milhões de toneladas, alto para os

padrões brasileiros e que transitou de

2008 para 2009", comenta Molinari.

"A atual crise do milho teve origem
em 2008", salienta Molinari

Segundo ele, em 2009, mesmo com

as perdas na produção, os estoques se

mantiveram, exigindo um aquecimen-

to das exportações. "Mas, novamente

o Brasil perdeu as oportunidades de

exportar no primeiro semestre à US$

200 a tonelada", lamenta o consul-

tor, ressaltando que os embarques

até meados de 2009, ficaram em 2,2

milhões de toneladas, frente a uma à

meta anual de oito milhões. "Além de

exportamos pouco, os preços externos

cederam para US$ 160 a tonelada,

que aliados à colheita da safrinha, os

altos estoques provenientes de 2008 e

o câmbio com forte valorização, dete-

rioram as condições de preços inter-

nos", afirma o consultor.

Safra cheia nos EUA - para o

especialista, enquanto o Real não es-

tava sobrevalorizado, a situação ain-

da era favorável, mas, com a valori-

zação e a previsão de safra cheia nos

EUA, a paridade de exportação caiu

acentuadamente, provocando baixas

expressivas no mercado interno em

pleno início de colheita da safrinha,

época que o produtor está decidindo

pelo plantio da safra de verão, o que

contrastou com o bom preço da soja,

provocando a migração para a oleagi-





nosa. "O Brasil precisa entender que,

com a atual capacidade de produção

de milho, precisa ser exportado de

forma continuada, assim como ocor-

re com a soja", aponta o consultor.

Segundo ele, mesmo com a redução

na área plantada, o Brasil terá que

negociar, no próximo ano, de seis a

sete milhões de toneladas no mercado

externo. "Esta nova rotina do mer-

cado interno, precisa ser entendida e

cumprida pelos vendedores. O consu-

mo interno e mundial deve melhorar,

mas, novamente poderemos ter uma

grande safrinha em 2010, com os tra-

dicionais problemas no Mato Grosso

e pressões internas de preços se as

exportações não avançarem", alerta

Molinari. O importante, segundo ele,

é que o mercado passe a avaliar a ex-

portação como um fundamento neces-

sário e que, o baixo volume de vendas,

continuará sendo um indicador ruim

para o mercado nacional. "O ponto

realmente preocupante para o agrone-

gócio brasileiro para a safra 2009/10

é o risco de baixa nos preços externos

com a sobrevalorização do Real. Esta

ê uma combinação que gera crises,

como a enfrentada no milho", afirma.

Para a Safras & Mercados, se-

ria importante se houvesse um bom

fluxo de exportações agora no segun-

do semestre, assim, o Brasil entraria

em 2010 com estoques menores e a

possibilidade de bons preços. "Para

2010, a soja não apresenta um ce-

nário favorável em função das esti-

mativas de safra recorde nos EUA e

América do Sul, podendo haver uma

queda acentuadamente nos preços.

Com uma supersafra e a valorização

do Real, a rentabilidade poderá não

ser a esperada, então é importante,

também, o plantio do milho, visando

oportunidades que poderão surgir em

2010", orienta Molinari.

Estimativas de produção - de
acordo com estimativas, a área bra-

sileira de milho na safra 2009/10,

ficará próxima dos 12 milhões de hec-

tares, 6,7% a menos que a temporada

anterior (ver tabela ao lado). Embora

a redução na área, a produção deverá

ficar próxima das estimativas para a

safra atual - ainda em fase de colhei-

ta - em função do aumento na mé-

dia de produtividade, que passará de

3.811 para 4.063 quilos por hectare.

A produção na safra 2008/09,

segundo a Conab, deve ficar próxima

de 49 milhões de toneladas, cerca de

33 milhões produzidas na safra de ve-

rão (quebra de 6,5 milhões) e ao redor

de 16 milhões de toneladas da safri-

nha (cerca de 2,5 milhões a menos

que a anterior), ainda em colheita e

que pode sofrer ajustes.

O preço para o produtor - para



o pesquisador da área de economia

agrícola da Embrapa Milho e Sorgo,

João Carlos Garcia, a situação atual é

desfavorável, pois há uma safra muito

boa e os estoques estão cheios. "O que

preocupa é o preço para o produtor.

As cotações internas estão em queda e

as perspectivas referentes ao mercado

externo não têm se mostrado favorá-

veis. Mesmo com a redução de quase

nove milhões de toneladas em rela-

ção à safra anterior, os preços têm se

mostrado decrescentes nas últimas",

afirma Garcia.

No Mato Grosso, o preço do

milho em 25 de agosto chegou a R$

7,00 a saca e para piorar a situação,

estão ocorrendo problemas relaciona-

dos à disponibilidade de armazéns, o

que não ajuda a sustentar os preços.

"Além da valorização do Real, temos

o alto custo do frete, pois é mais van-

tajoso vender no mercado interno do

que pagar o transporte até o porto",

explica Garcia. Outro agravante, para



ele, foi a crise mundial, que fez com

que os países compradores formassem

estoques com medo do desabasteci-

mento. "Nossos importadores estão

abastecidos do produto, o que os deixa

em uma situação confortável", apon-

ta Garcia.

Na região da abrangência da

Cooperativa Regional Agropecuária

de Campos Novos, SC, Copercampos,

a estimativa para a safra 2009/10,

aponta para uma redução de 12,5%

nas lavouras de milho, que não devem

passar de 20 mil hectares, motivada,

sobretudo, pelo alto custo de produ-

ção, produtividade não satisfatória e

baixos preços na hora da venda. Se

até o momento o principal inimigo dos

produtores no front de combate tem

sido os custos de produção, especia-

listas apontam que, pelo indicativo de

cenário futuro, o pior pode estar por

vir. "Temos um volume de produção

superior à demanda, com milho que

chega do Centro-Oeste a preços in-

feriores aos praticados no mercado

local, principalmente em função dos

leilões do governo. Desta forma, não

há previsão de melhora nos preços"

explica Cidenei José de Sá, gerente

comercial da Copercampos. Segundo

ele, há produtores calculando um cus-

to equivalente a 120 sacas de milho

para formar um hectare de lavoura

para a safra 2009/10. "O produtor

está indo no escuro, pois o cenário

futuro é incerto", alerta José de Sá.

Entre as medidas que poderiam auxi-

liar na majoração dos preços, segundo

ele, estão o incentivo às exportações e

o estímulo ao consumo da carne suí-

na, o que movimentaria toda a cadeia.

"Frente a tal cenário, muitos produto-

res estão migrando para a soja, pois

para o agricultor ela é uma moeda de

compra com maior liquidez", ressal-

ta.

Situação preocupante - de

"A soja é uma moeda de compra com maior
liquidez", ressalta Cidenei José de Sá

acordo com o presidente da Asso-

ciação Catarinense de Criadores de

Suínos, ACCS, Wolmir de Souza, a

situação é muito preocupante e tem

se agravado a cada dia com a valori-

zação do Real. "Hoje, 80% da baixa

nos preços do suíno, se deve à queda

do dólar. Chegamos a exportar com o

dólar cotado a R$ 3,00. Hoje, está a

R$ 1,80, o que fez com que o preço

pago ao produtor chegasse à R$ 1,60

o quilo. Porém, o custo da alimenta-

ção está em R$ 2,28 o quilo, sendo

que o milho representa 70% deste

valor", explica Souza. Segundo ele,

mesmo com o baixo preço do milho,

motivado pelos baixos volumes de ex-

portação por causa do câmbio, a sui-

nocultura passa por uma séria crise, e

tende a piorar. "A cada ano, a criação

de suínos avança de 5% a 6%, o que

exige um volume maior de milho. Se

associado à queda na área plantada,

tivermos uma redução na produção

O milho Bt sofre um dano muito
menos expressivo causado por

pragas como a lagarta do cartucho

e um aumento nas exportações, fica-

remos em uma situação dramática,

pois elevará o preço do cereal e con-

sequentemente o custo de produção.

Porém, o valor da exportação não

sofrerá influência por causa do câm-

bio", explica Souza. "Hoje, estamos

'matando' o produtor de milho para

tentarmos sobreviver, porém estamos

morrendo abraçados", afirma. Para

ele, o mercado é promissor para quem

apostar na cultura do milho para a

próxima safra. "Quem plantar milho

vai ganhar dinheiro, pois haverá um

aumento no consumo frente à redução

da safra que pode zerar os estoques,

sem analisar um possível aumento das

exportações", aponta Souza.

A safra Bt - se a tendência é de

redução na área plantada, o mesmo

não pode ser dito quanto a forte mi-

gração dos produtores para as varie-

dades transgências. O parecer técnico

favorável à liberação do milho Bt, ba-

tizado de MON810 e comercializado

sob o nome de YieldGard®, ocorreu

em agosto de 2007, pela Comissão

Técnica Nacional de Biossegurança,

CTN Bio. A diferenciação das varieda-

des convencionais está em uma prote-



ína oriunda do Bacillus thuringiensis

(Bt) - bactéria encontrada no solo e

comumente usada em biocida natural.

Desenvolvida pela Monsanto, a tec-

nologia ajuda na proteção da lavou-

ra dos ataques' das principais pragas:

lagarta-do-cartucho (Spodoptera fru-

giperda); lagarta da espiga (Helico-

verpa zea) e broca do colmo (Diatraea

saccharal), que dependendo dos níveis

da infestação, podem reduzir o rendi-

mento e a qualidade da produção.

Dos 22,5 mil hectares plantados

na região de Campos Novos na safra

passada, cerca de 11% eram do milho

Bt. A tecnologia atraiu tanto a aten-

ção que para a safra 2009/10, segun-

do a Copercampos, a estimativa é de

um aumento acima de 500% nas áre-

as com o milho Bt, o que representará

aproximadamente 70% das lavouras

da região.

O aumento nas áreas se deve

principalmente à guerra de marketing

travada pelas empresas sementeras

incentivando o produtor a adotar a

tecnologia. De acordo com o depar-

tamento técnico da Copercampos, o

principal diferencial entre as varie-

dades convencionais e o Bt, é o fator

qualitativo da produção. "Como o

milho Bt sofre um dano muito menos

expressivo causado por pragas, este

apresenta um grão com fator qualita-

tivo superior ao convencional, resul-

tando em um ganho de produtividade

de até 10%. Isto reflete diretamente

na qualidade da ração que a coopera-

tiva produz, melhorando a conversão

alimentar dos suínos, bovinos leitei-

ros e das aves", explica o engenheiro

agrônomo Marcelo Luiz Capelari.

Plante refúgio - um dos cuida-

dos na comercialização das sementes

do milho Bt é que o produtor respeite

as áreas de refúgio, obrigatórias no

cultivo. "Nosso produtor sabe que tem

que fazer as áreas de refúgio e sempre

orientamos ele para isso, pois só leva

o Bt, se levar também os 10% de mi-

lho convencional, caso contrário, não

sai a nota da compra", ressalta Ca-

pelari. Os custos de produção entre o

convencional e o Bt, são praticamen-

te iguais, a diferença é que o Bt leva

uma aplicação a menos de inseticida,

o que representa uma economia de R$

25,00. Porém, há um acréscimo mé-

dio de R$ 125,00 oriundos da diferen-

ça da tecnologia Bt.

No entanto, para o produtor

Márcio Ernesto Wagner, de Campos

Novos, o maior entrave do milho Bt

é o custo de produção, que gira em

R$ 100,00 a mais por hectare que o

convencional. "Hoje, o milho trans-

gênico não compensa, pois o custo de

formação da lavoura está muito alto.

Se analisarmos o valor por hectare da

semente mais o tratamento, chegamos

próximos aos custos dos insumos de

um hectare de soja", explica. Na safra

passada, Wagner plantou pela primei-

ra vez o Bt em 70 hectares e pretende

ampliar a área para 80 hectares para

safra 2009/10. "Como ele é mais re-

sistente às pragas, utilizo no plantio

tardio como rotação de cultura em

áreas semeadas com cereais de inver-

no, pois é a época em que as pragas

atacam mais", comenta o produtor.

As razões para o plantio do

milho convencional - embora o

avanço das lavouras com o Bt, o pro-

dutor reclama, além do custo de pro-

dução, na morosidade no lançamento

de variedades que sejam polivalentes

- resistentes não só às lagartas, mas,

também aos herbicidas. "Cada ano

lançam um produto diferente; por que

não apresentam tudo junto de uma



vez?", questiona Wagner. "Estamos

esperando as variedades que sejam

resistentes aos herbicidas, a seca, as

pragas do solo e que aproveitem me-

lhor o nitrogênio", complementa o

Capelari.

Outra questão levantada pelos

produtores é a obrigatoriedade das

chamadas "áreas de refúgio" que,

segundo eles, deveriam possuir outras

regras. "Julgo que só seriam necessá-

rias se o vizinho plantasse variedades

convencionais, caso contrário, não

seriam pertinentes", aponta Wagner.

A questão, segundo o produtor, reside

no fato de que nas áreas de refúgio, é

imprescindível a aplicação de insetici-

das para controlar os insetos e outras

pragas. "Para que áreas de refúgio se

tenho que aplicar inseticidas, embora

não controlem 100% dos insetos?",

qtiestiona o produtor. "Adoto as áre-

as de refúgio por uma questão de res-

peito ao Código Ambiental e não por

acreditar que isso resulte e um efeito

positivo", afirma.

Pesquisadores da Embrapa Mi-

lho e Sorgo explicam que o objetivo

das áreas de refúgio é permitir a so-

brevivência de insetos suscetíveis à

toxina Bt para posterior cruzamento

com os possíveis insetos resistentes

desenvolvidos na área cultivada com

milho Bt, que retardarão a seleção de

indivíduos resistentes. "A legislação

recomenda a utilização de pelo menos

10% da área total cultivada com mi-

lho Bt, com um cultivar de milho não

Bt de iguais porte e ciclo. Contudo, a

premissa básica para a prevenção do

aparecimento de resistentes é que a

área de refúgio permita a criação de

um número suficiente de insetos sus-

cetíveis e que esses se acasalem com

os insetos sobreviventes resistentes

das áreas de milho Bt", explica a pes-

quisadora Simone Martins Mendes.

Segundo ela, existe ainda uma gran-

de confusão quando se trata de área

de refúgio e área de coexistência. "A

coexistência é o conjunto de práticas

agrícolas que permite aos agricultores

a produção de grãos oriundos de culti-

vos transgênicos com outros sistemas

de cultivos (convencional, orgânico e

outros), de acordo com padrões de pu-

reza e atendendo às obrigações legais

para rotulação", esclarece a especia-

lista.

Para o pesquisador e colega

José Magid Waquil, a adoção das

regras de coexistência é fundamental'

para preservar a liberdade de escolha

dos produtores e dos consumidores.

"A norma de coexistência do milho Bt

com cultivares não-Bt, estabelecida

pela CTNBio, exige para os plantios

comerciais, um isolamento de 100

metros ou de 20 metros de distância

mais 10 fileiras de milho não-Bt, com

híbrido de igual porte e ciclo", ressal-

ta Waquil.

De acordo com os especialistas,

desta forma, a área de refúgio pode

ser feita com o aproveitamento da

área de coexistência, o que tem ocor-

rido na prática. "O importante é que

o produtor esteja ciente de que essas

duas regras devem ser obedecidas e

da importância destas para a preser-

vação da tecnologia Bt e para a liber-

dade do vizinho que opta pelo milho

convencional", aponta Waquil.

A pesquisadora alerta que o

principal risco do não uso da área de

refúgio está na rápida seleção de bi-

ótipos das pragas-alvo resistentes às

toxinas do Bt. "Pesquisas recentes in-

dicam que a dispersão, por exemplo,

da lagarta-do-cartucho, é bem menor

do que se acreditava, no máximo 800

metros. Assim, o produtor que não



utilizar a prática do manejo da resis-

tência, será, sem dúvida, a primeira

vítima da quebra da resistência, não

obtendo controle das pragas-alvo com

os híbridos do milho Bt", enfatiza Si-

mone.

Pesquisadores da Embrapa sa-

lientam que, considerando que as

principais pragas-alvo controladas

pelo milho Bt, são polífagas (alimen-

tam-se de vários grupos de plantas) e

produzem vários ciclos por ano agrí-

cola, pode-se imaginar que nas regi-

ões tropicais existem refúgios naturais

suficientes para reduzir a seleção de

biótipos de insetos resistentes. "En-

tretanto, devemos considerar o con-

ceito de monofagia funcional, assim,

mesmo uma espécie de inseto polífaga

em uma área suficientemente grande

cultivada por uma única cultura, fica

submetida a uma situação de mono-

fagia. Portanto, a utilização da área

de refúgio é essencial para garantir a

manutenção da funcionalidade da tec-

nologia Bt", orienta Waquil.

Ainda segundo a Embrapa, como

a folha do milho cresce rapidamente

durante o período vegetativo, todos os

dias há novas áreas foliares desprote-

gidas de aplicações anteriores, deman-

dando assim de três a 10 aplicações

sistemáticas de agrotóxicos. Já no mi-

lho Bt, a toxina é expressa em todos

tecidos da planta, facilitando expressi-

vamente o controle. G3
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