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Animados com alta de preço da oleaginosa, produtores tentam reduzir prejuízo causado pela 
seca com plantação de safrinha 
 
Plantio de 2ª safra de soja é arriscado, pois depende de clima favorável para que 
produtividade não caia e não haja ataque de pragas 
 
Os produtores de soja do Paraguai, castigados pela seca em janeiro, estão buscando uma 
forma de reverter o estrago provocado na oleaginosa de plantio precoce, feito a partir de 
setembro. A saída foi fazer uma segunda safra. Apesar das incertezas sobre os efeitos de uma 
safra tão tardia, o plantio ainda avança na região. 
 
O aumento de área na segunda safra ocorre devido à recuperação de preços, que animou os 
produtores. Essa alta foi provocada pela acentuada quebra de produção na América do Sul, 
importante área de exportação. 
 
Essa segunda safra de soja, chamada de safrinha, sempre ocorre no Paraguai, mas em áreas 
pequenas, e a produção é destinada a sementes. Neste ano, no entanto, a maioria dos 
produtores faz a segunda safra em área maior e esperam, dessa forma, elevar a produção 
média do ano, derrubada pela estiagem que afetou a região. 
 
O plantio da safrinha no Paraguai, proibido no Brasil, não deixa de ser arriscado, admitem os 
próprios produtores. O clima terá de ser bastante favorável, caso contrário a lavoura terá 
baixa produtividade e sofrerá forte ataque de pragas, principalmente do fungo da ferrugem da 
soja, cujo combate exige grandes investimentos. 
 
A proibição de plantio da safrinha no Brasil ocorre exatamente por isso. O país exige um "vazio 
sanitário" entre uma plantação e outra para limitar a disseminação das pragas. 
 
A exemplo do Brasil, a soja mais afetada pela seca no Paraguai foi a de plantio precoce e a 
seca atingiu todas as áreas. Em alguns casos, a produção caiu para apenas 20 sacas por 
alqueire, bem abaixo da média histórica, que supera 130 sacas. 
 
José Rubio e Juliano Adaílton dos Santos são dois produtores do leste paraguaio que ainda 
estão com as máquinas no campo para terminar o plantio da safrinha. Rubio, apesar das 
incertezas da safrinha, diz que a situação atual é diferente da vivida no início do plantio de 
2008, quando os custos de produção estavam elevados. Agora, os investimentos são menores, 
já que o produtor utiliza semente própria e coloca pouco adubo na terra. 
 
Santos diz que "ninguém sabe ainda o tamanho do estrago" neste ano, devido à quebra de 
safra. Ele espera, no entanto, um alívio nas contas com a produção da safrinha. Os números 
atuais não animam. Com a soja plantada mais tarde ainda por colher, Santos espera obter 
uma média de 80 sacas de soja por alqueire, o que não cobre os custos de produção, 
estimados em 108 sacas nas áreas de terra arrendadas. 
 
O arrendamento também é o calcanhar-de-aquiles de Rubio. Em algumas áreas, obteve 
apenas 20 sacas por alqueire e deve pagar 38 sacas de arrendamento. Ele também espera que 
a segunda safra aumente a média de produção do ano. Evaldo Fabber é outro produtor que, 
pela primeira vez, optou pela segunda safra. Com quebra de produção na safra precoce, quer 
ao menos "fechar as contas". Fabber diz, no entanto, que é hora de "se acalmar". Assustado 
com a situação atual, ele diz que está diminuindo a tecnologia na lavoura, principalmente no 
uso de adubos. Na safra passada, com as boas perspectivas da cultura, os investimentos 
foram feitos com recursos próprios. 
 
Erick Torregiani, engenheiro agrônomo da Diagro S.A, empresa de compra de grãos e 
fornecimento de insumos do Departamento de Caaguazú (leste), diz que praticamente todos 



os produtores plantaram a safrinha. Alguns, porém, optaram por semear áreas pequenas. 
 
Percorrendo a região diariamente, Torregiani diz que as lavouras têm bom desenvolvimento. 
Segundo ele, "na pior das hipóteses", os produtores empatam custo com receita. Dominada 
por brasileiros, alemães, japoneses e ucranianos, a produção paraguaia está estimada em 4 
milhões de toneladas neste ano pelo Usda (Departamento de Agricultura dos EUA). Em janeiro, 
o órgão previa 5,5 milhões de toneladas. 
 
Torregiani acredita em volume maior, principalmente após a decisão dos produtores de elevar 
a área semeada na safrinha. Já os agricultores, que estavam animados com a alta de preços 
da soja após a quebra de um volume superior a 15 milhões de toneladas na América do Sul, 
começam a ficar apreensivos com o recuo de preços na última semana. Para Santos, uma soja 
abaixo de US$ 20 por saca vai dificultar o fechamento das contas. 
 
Sem renda, a situação dos produtores para as próximas safras será dificultada, pois ao menos 
70% dos custos de produção vêm de seus próprios bolsos. As tradings, assim como no Brasil, 
pisaram no freio e aumentaram as exigências. 
 

 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 fev. 2009, Dinheiro, p. B10. 


