
despeito do cresci-
mento da indústria
norte-americana de

etanol, a produção de milho
nos Estados Unidos deve cair
no período 2008/09. É o que
indica relatório do USDA -
Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos, contendo
as primeiras projeções para a
próxima safra. Os americanos
devem priorizar o plantio de
soja em detrimento do milho.
Com isso, a produção ame-
ricana será reduzida em 24
milhões de toneladas se com-
parada à safra de 2007/08,
totalizando algo em torno de
307,99 milhões de toneladas.
A queda dos estoques internos
dos Estados Unidos deve provo-
car uma retração também nos
estoques mundiais, atualmente
projetados em 99 milhões de
toneladas, uma redução de dez
milhões de toneladas sobre vo-
lume da safra passada. Com o
esforço destinado à produção

do milho nos últimos anos, a
área cultivada nos Estados
Unidos alcançou a maior
extensão da história do

país, se situando em 93,6 mi-
lhões de acres. "Isso significou
redução no cultivo de trigo, so-
ja, canola e triticale", diz Paulo
Molinari, analista da empresa
de consultoria Safras & Mer-
cado. Ainda de acordo com
USDA, os estoques americanos
de soja encerrarão a safra atual
em 3,95 milhões de toneladas,
volume considerado baixo. Em
função disso, houve reajuste
para cima da estimativa de
produção de soja nos Estados
Unidos no período 2008/09.
A expectativa é de que a nova
safra alcance 84,5 milhões de
toneladas, que ajudará a elevar
em 28% os níveis dos estoques
da próxima safra.

Já a produção norte-ame-
ricana de trigo foi estimada
em 65,10 milhões de tonela-
das, volume 15% maior que
o registrado na safra passada.
No Brasil, as boas condições
climáticas registradas nos
últimos meses, além de mais
investimentos e melhor tec-
nologia no campo, continuam
elevando a produção nacional
de grãos. O resultado da oita-

va pesquisa da safra de grãos
2007/08, divulgada pela Co-
nab, revela que o país vai co-
lher 142,12 milhões de tone-
ladas, 7,9% a mais que o ciclo
anterior, de 131,75 milhões
de toneladas. O volume é re-
corde e o destaque continua
sendo a soja, com 41,87% do
total (59,50 milhões de tone-
ladas) e 1,9% superior à pro-
dução passada. Em seguida
vem o milho, com 40,73% da
safra (57,88 milhões de tone-
ladas). O volume representa
6,51 milhões de toneladas a
mais que o do período ante-
rior. Juntas, essas culturas são
responsáveis por 82,59% da
produção nacional.
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*Projeto nos EUA
A jornalista Luciana Franco, editora-as-

sístente da revista GLOBO RURAL, foi uma das
cinco contempladas no primeiro programa
de Bolsa para Jornalistas da América Lati-
na realizado pelo jornal Washington Post e

o Woodrow Wilson International Center for
Scholars. Outros finalistas são Flávia Tavares,

do jornal O Estado de S. Paulo (Brasil), Jorge
Carrasco, do semanário Proceso (México);

Alfonso Cuellar, da Semana (Colômbia); e
Maurizio Guerrero, da revista Poder y Negó-
cios (México).

Os vencedores foram selecionados
entre 65 candidatos do Brasil, Colômbia, El
Salvador e México. Os ganhadores da bolsa

passarão duas semanas -de 15 a 28 de
junho - em Washington, fazendo trabalho
investigativo na redação do Washington Post
O projeto da jornalista Luciana Franco propõe

a troca de informações sobre os dois maio-

res produtores de etanol do mundo, Brasil
e Estados Unidos, através da observação
da experiência de cada país e da análise

do maneira como eles contribuem para a
formação e consolidação do mercado inter-
nacional de etanol.
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