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As condições das plantações de milho do meio-oeste dos Estados Unidos se deterioraram, 
chegando a seu pior patamar desde 1996, em um momento em que as inundações tomaram 
conta do Estado de Iowa, ameaçando reduzir a produção e acelerar a inflação dos alimentos. 
 
Alguns campos de cultivo de milho de Iowa, o maior produtor norte-americano de milho e 
soja, receberam mais de 360 milímetros de chuvas nas últimas duas semanas, segundo 
mostram dados do Serviço Meteorológico do governo dos EUA. "As extensões de terra 
dedicadas ao milho e à soja deverão cair em até 1,619 milhão de hectares", disse Dan Basse, 
presidente da AgResource Co. 
 
"A produção de milho pode ser até 500 mil bushels menor que os 11,735 bilhões de bushels 
previstos no último dia 10 pelo USDA", disse Bill Nelson, vice-presidente da Wachovia 
Securities. 
 
A safra norte-americana de milho, o maior produtor e exportador do grão, vai cair 10% este 
ano, para 11,735 bilhões de bushels, reduzindo os estoques para sua maior baixa dos últimos 
13 anos, depois de os agricultores terem plantado menor área com milho e de a chuva ter 
danificado as lavouras, disse o USDA no último dia 10. O governo também reduziu a projeção 
da produtividade das plantações em 3,2%, para 148,9 bushels por acre. A produtividade foi de 
127,1 bushels por acre em 1996. O governo norte-americano reafirmou sua projeção de 
produtividade da soja para este ano-safra de 42,1 bushels por acre (282,84 quilos por 
hectare). Em 1996, esse índice foi de 37,6 bushels por acre. 
 
Soja na Amazônia 
O Brasil, segundo maior produtor mundial de soja, renovou ontem compromisso firmado com 
tradings para proibir vendas de soja cultivada em áreas protegidas da Floresta Amazônica. O 
acordo foi ampliado por um ano e vence em julho de 2009. Conhecido como moratória da soja, 
o compromisso visa conter o desmatamento na região. A Associação Brasileira das Indústrias 
de Óleos Vegetais, que representa a Cargill, a Bunge, o Grupo Maggi e outras tradings 
firmaram o 1º acordo em 2006. 
 
O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, disse que o governo também firmará acordos com 
frigoríficos para proibir a venda de carne bovina de gado criado em áreas de preservação da 
Amazônia e também com siderúrgicas. Essas indústrias começaram ontem a ser notificadas 
para que qualifiquem seus fornecedores, no prazo de 60 dias.  
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