


em setembro, como de costume.
Com isso, o milho safrinha, semeado
geralmente na última quinzena de
fevereiro, pode ficar comprometido.
Por quê? Por causa do risco de falta
de chuva no mês de maio, época em
que o cereal ainda não estaria total-
mente formado. Segundo Marcelo
Pinheiro, meteorologista da Clima-
tempo, as precipitações começaram
em Mato Grosso do Sul e no oeste
de Mato Grosso no início de outu-
bro. "Aos poucos, as chuvas estão
voltando e a umidade aumentando,
mas ainda de forma muito irregular
e localizada", explica.

No norte do Paraná, o feriado
de 12 de outubro trouxe chuva
para a região. Motivo de alegria
para os produtores, que aprovei-
taram o incremento do potencial
hídrico para iniciar a semeadura
da safra de verão (soja, milho e
feijão). De qualquer forma, a de-
mora da precipitação levou muitos
agricultores a concentrar o plantio,
reduzindo o escalonamento. Deci-
são arriscada, pois com a semeadu-
ra tardia há risco de chuvas no pe-
ríodo da colheita, o que aumenta a
incidência de doenças. Já na cultura
do trigo, a falta de chuva prejudi-
cou o desenvolvimento da planta,
atrasando a colheita. De acordo
com os meteorologistas, a frente

EFEITO DOMINÓ: a colheita do milho
safrinha deve ficar comprometida pelo
atraso no plantio da soja

fria que chegou na
segunda quinzena
de outubro expul-
sou a massa de ar
seco, dando início
à retomada das
chuvas. "Mas a
normalização deve
se dar de forma
gradual, irregular
e mal distribuída,
variando de região
para região", diz
Etchichury.

Nos cafezais de São Paulo e sul de
Minas Gerais, a situação também é
delicada. Primeiro por causa das
chuvas no mês de junho. Tal precipi-
tação estimulou a florada, que ge-
ralmente só ocorre em setembro.
No entanto, a estiagem dos meses
seguintes fez as flores murcharem,
o que deixou os cafeicultores
apreensivos, pois a tendência é que
a segunda florada seja irregular, di-
minuindo o potencial de produção.
A preocupação se torna maior em
função da bienalidade do café (um
ano de safra cheia e outro de safra
reduzida) e, neste caso, a safra
2007/2008 seria de produção eleva-
da. Segundo o informativo do Con-
selho Nacional do Café (CNC), o
prolongamento da seca e as altas
temperaturas ocasionarão perdas
na colheita de 2008. Ainda é precipi-
tado falar no tamanho da redução,
mas o fato é que - em municípios
como Alfenas e Carmo do Rio Claro

CAFEZAIS: o prolongamento da seca
favoreceu a proliferação de pragas
e comprometeu a safra 2007/2008

- a ausência de chuva, além de pre-
judicar a florada, causou o murcha-
mento e a queima das folhas, o que
facilitou o ataque de pragas. Uma
situação parecida aconteceu com os
manguezais, não irrigados, do Esta-
do de São Paulo. A florada veio em
junho por causa da chuva, mas as
frutas não estão conseguindo se de-
senvolver por conta da seca. A pre-
visão é de uma quebra de safra de
30%. O único Estado não afetado
pela seca foi o Rio Grande do
Sul. Lá, o final de setembro foi
marcado por um excesso de chu-
va, o que retardou o plantio de
arroz e provocou perdas na co-
lheita de trigo. No entanto, o Es-
tado que se cuide, afinal a La Nina
costuma aumentar o risco de estia-
gem, como aconteceu na safra
2005/2006. •
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Text Box
Fonte: Dinheiro Rural, ano 4, n. 37, p. 44-46, nov. 2007.




