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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ampliou em 1,5% sua estimativa para a 
safra agrícola deste ano, que passou a ser de 142,6 milhões de toneladas. A expectativa 
anterior para 2008 já era recorde, de 140,5 milhões de toneladas. A safra de 2007, a maior já 
obtida até agora, foi de 133,1 milhões de toneladas.  
 
 O aumento da produção, com base no levantamento referente a abril em relação a março 
deve-se, principalmente, às expansões de produção de arroz (0,3%), milho em grão de 
primeira safra (1,9%), milho em grão de segunda safra (4,90%), café em grão (3,3%), feijão 
em grão de segunda safra (8,1%), trigo em grão (20,1%), e algodão (3,3%).  
 
Já a produção estimada para a soja teve redução de 0,8% em relação a março. A colheita deve 
alcançar 59,5 milhões de toneladas. Nesta estimativa da produção de abril, houve queda na 
produção da oleaginosa por de redução de produtividade média, principalmente nas Regiões 
Sul e Centro-Oeste. Uma parcela de 90,6% da safra agrícola é referente a soja, milho e arroz. 
A estimativa de área plantada de grãos para este ano que é de 46,8 milhões de hectares, 
3,2% acima da do ano passado, sendo que 21,2 milhões de hectares são destinados à soja.  
 
FEIJÃO PRIMEIRA SAFRA.  
 
A primeira safra de feijão também teve sua estimativa revista para baixo em 2,1%, para 1,7 
milhão de toneladas, em conseqüência de excesso de chuvas em áreas produtoras.  
 
O maior aumento relativo na estimativa de produção de abril sobre a de março é a do trigo, de 
20,1%, que deve atingir 4,6 milhões de toneladas. De acordo com o IBGE, o plantio de trigo 
pode aumentar devido a estímulos como as limitações às exportações da Argentina, os baixos 
estoques internacionais do produto, a elevação dos preços e a garantia pelo governo do preço 
mínimo como estímulos para isso.  
 
No caso do milho, a primeira safra deverá ser de 39,6 milhões de toneladas. A segunda safra 
de milho será 18,2 milhões de toneladas. O IBGE informa que os bons preços que o milho tem 
alcançado e as chuvas fizeram com que os agricultores realizassem plantios até o limite 
máximo tolerado no calendário agrícola. A safra de café agora estimada é de 45,7 milhões de 
saca de 60 quilos.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 09, 10 e 11 maio 2008. Economia, p. A-
7. 


