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DAREDAÇÃO

A exportação de soja em
grãos e farelo pelo Porto de
Santos deve crescer 24,4%
este ano, em comparação a
2021, passandode23,3mi-

lhões de toneladas para 29
milhõesdetoneladas.Apro-
jeção é da Santos Port Au-
thority (SPA). A tendência
de alta pode ser observada
no acumulado dos primei-
ros doismeses de 2022: al-

ta de 67,8% em relação ao
mesmo período do ano an-
terior.
“O crescimento constan-

te dos embarques de soja e
dos demais produtos da sa-
fra brasileira de grãos en-
contra no Porto de Santos
os investimentos necessá-
rios para seu escoamento”,
dizaSPA.

RECORDEMILHO

Aexportação demilho, que
já acumulou alta de 107%
emjaneiro e fevereirodeste

ano, na comparação com
2021, também pode ter re-
cordedemovimentação.

Se, por um lado, o mon-
tante de soja e milho traz
valor agregado, por outro
podelevaraocaosnasrodo-
vias, como visto recente-
mente na Cônego
Domênico Rangoni, quan-
docaminhõescomsojacon-
gestionaramavia.
“A meta deve ser tirar os

caminhões, fazer comquea
ferrovia seja preponderan-
te.Comoissonãoacontece-
ráesteano,asituaçãotende
a se agravar, caso se confir-
me o aumento na oferta de
milho”, opina o consultor
FabrizioPierdomenico.
Diretor-executivodoSin-

dicato das Agências de Na-
vegaçãoMarítima do Esta-
do de São Paulo (Sinda-
mar), José Roque afirma
que pode ocorrer uma fila
maior de navios no Porto
nosmeses de junho e julho,
quando a soja compete por
espaçocommilhoeaçúcar.
Para a AssociaçãoNacio-

naldosExportadoresdeCe-
reais(Anec),asafrabrasilei-
ra de grãos não deve alcan-
çar258,9milhõesdetonela-
das em 2022 e ter colheita
recorde, conformeprevisão

doIBGE.
Isso porque condições

climáticas ruins têm im-
pactado as plantações de
soja.Porém,osproblemas
nãoafetamoporto santis-
ta, porque ocorreram no
Rio Grande do Sul, Para-
ná e Mato Grosso do Sul,
enquanto Santos recebe
sojadeMatoGrosso.
Ainda assim, o diretor-

executivo da Anec, Sérgio
Mendes, acredita que é o
milho que elevar a movi-
mentação no cais santista
este ano. “Santos poderá
baterrecordeporcontada
supersafra de inverno no
Mato Grosso. Quase 50%
daexportaçãodemilhono
Brasil saiporSantos”.

Embarquedesoja
devesubir 24%
Santos Port Authority estima exportação de 29 milhões este ano

Número de caminhões trazendo soja e milho deve aumentar nos próximos meses no Porto de Santos
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