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Os preços das terras agrícolas nos Estados Unidos batem recordes de alta no momento em que 
o resto do país sofre a pior crise no setor imobiliário desde a Grande Depressão. O combustível 
para a valorização das terras americanas são as cotações recordes das commodities agrícolas. 
 
O valor médio de todas as terras e construções nas propriedades rurais subiu para US$ 2.350 
por acre no começo do ano, disse o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) em seu 
relatório anual. A forte elevação nos preços de milho, trigo e soja aumentou o valor das terras 
na Planície Norte, que inclui Kansas, Nebraska, Dakota do Norte e Dakota do Sul, em 15%, a 
maior alta no país. 
 
A alta acelerada reflete os elevados preços das commodities, que poderão impulsionar a renda 
agrícola líquida de US$ 88,7 bilhões em 2007, para US$ 92,3 bilhões neste ano, segundo o 
USDA Os ganhos tornam mais provável que os agricultores comprem fertilizantes e sementes 
da Monsanto e da Agrium e que façam novos investimentos em tratores e caminhões, disse 
Bruce Babcock, diretor do Centro para Desenvolvimento Agrícola e Rural na Universidade 
Estadual Iowa, em Ames. 
 
A terra agrícola mais cara nos EUA está em Massachusetts, a US$ 12.200 por acre, seguida 
por Rhode Island e Connecticut. A mais barata está no Novo México, onde os preços da terra 
atingiram a média de US$ 630 por acre. Os Estados do Nordeste foram os mais caros entre as 
10 regiões em 48 Estados monitorados pelo USDA, com preço médio de US$ 5,08 por acre. A 
área com menor preço continuou sendo a Planície Norte, a US$1.110 por acre. 
 
O trigo subiu 77% em 2007 na Bolsa de Chicago, enquanto a soja deu um salto de 78%, e o 
milho, 17%. Novas marcas máximas foram obtidas este ano e provavelmente permitirão que 
2008 ultrapasse os valores recordes de 2007, disse Babcock Os lucros com terra agrícola sur-
gem num momento em que o resto da economia dos EUA sofre com quedas nos valores dos 
imóveis. Os preços das residências registraram a maior queda desde 1930, de acordo com a 
Associação Nacional de Corretores de Imóveis. Ao mesmo tempo, os aumentos dos preços das 
culturas agrícolas ajudaram a elevar a inflação dos alimentos a uma taxa anual de até 5,5%, 
de acordo com o USDA. 
 
A desaceleração na economia do país poderá constranger agricultores que temem que os 
preços das commodities estejam no meio de uma bolha similar àquela que atravessaram os 
setores de habitação e tecnologia na década passada, disse Bob Young, economista-chefe da 
Federação das Representações Agrícolas Americanas, maior grupo agrícola dos EUA. 
 
"Os produtores rurais têm sentido enorme aversão a assumir dívida adicional," disse Young. 
"Alguns deles são como qualquer um. Reina uma 'ilusão de riqueza' que acompanha os preços 
elevados, que poderia levá-los a gastar mais. Muitos ainda temem que seja uma ilusão, 
porém". 
 
O USDA divide a terra agrícola em terra para plantio e áreas para pasto. Enquanto a terra para 
plantio aumentou 10%, para US$ 2,9 mil por acre em 2007, as terras para pasto cresceram 
6%, a US$ 1,2 mil por acre. Os preços no setor de pecuária não tiveram desempenho tão bom 
quanto os grãos no ano passado, com alta de 6,4% nos contratos futuros de boi e queda de 
6,2% nos futuros de suínos. 
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