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O inverno mais chuvoso das
duas últimas décadas alterou
completamente a rotina dos
agricultoresepecuaristasnas
principais áreas de produção
do País. Algumas atividades,
comoapecuárialeiteira,reflo-
restamento e culturas de fru-
tas, tiveram benefícios com o
grande volume de água incor-
porado ao solo. Outras, espe-
cialmenteaslavourasdeinver-
no,comootrigoeomilhosafri-

nha,forambastanteprejudica-
das. As chuvas impediram o
manejo adequado das lavou-
ras, prejudicando o calendá-
riodepulverizaçõeseaprepa-
raçãodacolheita.Alémdoata-
que de doenças causadas por
fungos,oatrasonacolheitade-
preciouaqualidadedosgrãos.
Naregião de Itapeva, no su-

doeste paulista, apenas no
mêsde julhochoveuemmédia
280milímetros,omaior índice
dosúltimos32anos,deacordo
comaSecretariadaAgricultu-
ra do Estado. Pelo menos 15
mil hectares de trigo planta-
dos emmeados de abril foram
afetados por doenças fúngi-
cas, como giberela e brusone.
“As perdas oscilaram entre
30% e 80%”, informou o diri-

gente da Secretaria em Itape-
va,engenheiroagrônomoVan-
dir Daniel da Silva.

FORMAÇÃO DE GRÃOS
O excesso de umidade atingiu
as lavouras no período da for-
mação de grãos, quando as
plantassetornammaissuscetí-
veis ao ataque dos fungos. O
produtor Diogo Yoshio Oi, de
Itapetininga, registrouperdas
entre 30% e 40% nesse perío-
do.Parapiorar,aschuvasatra-
palhamtambémacolheita, ini-
ciadaháumasemana,prejudi-
cando a qualidade dos grãos.
EmBuri,oagricultorFrede-

ricoD’Avila viu as culturas de
trigo serem infestadas pela
brusone. Como tempo chuvo-
so,nãohouvecondiçõesdeen-

trar com equipamentos para
fazer o controle preventivo.
“Depoisqueo fungose instala,
nãotemmaisoquefazer”,diz.

Pelo menos um quarto da
produção se perdeu. “De lon-
ge, parece um trigo bonito,
mas quando a gente colhe os
cachos percebe que eles estão
leves porque não granaram.”
O trigomais tardio escapou

do fungo, mas foi prejudicado
pelo excesso de chuva na co-

lheita.O tempoúmidoaumen-
tou os gastos com amanuten-
ção do maquinário usado nas
culturas e com a secagem dos
grãos colhidos. Os preparati-
vos para a nova safra também
estão atrasados.
Indiretamente, as chuvas

que afetaram o trigo vão atin-
gir também os produtores de
milho. Em razão dos preços
baixos do grão, muitos produ-
tores estocaram omilho já co-
lhido à espera de uma reação
nomercado.Comograndepar-
te do trigo não atingiu os índi-
cesmínimos de qualidade exi-
gidos pelos moinhos, a produ-
çãoserávendidaparafábricas
de ração. “Esse trigo vai com-
petir com o milho, mantendo
os preços baixos”, diz Silva. ●
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Milhoarmazenadoa
céuabertoéproblema

OTRITICULTORFREDERIDOD’ÁVILA–Trigonãogranouporcausadadoençaconhecidacomobrusone

ampo.Alémdisso, qualidadedecereaisde invernopiorabastante
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O problema se repete em ou-
tras regiões produtoras do
País.EmMatoGrosso,aocon-
tráriodo anopassado, as chu-
vas vieram mais cedo e sur-
preenderam os produtores
rurais. Em 2008 somente a
partir da segunda quinzena
de setembro é que as chuvas
chegaram, dando tempo de
concluir a colheita da segun-
da safra de milho, armazena-
da a céu aberto.
Este ano, no entanto, cerca

de500miltoneladasdoprodu-
to ainda estão nas lavouras ou
estocadasacéuaberto,aguar-
dandoosleilõesdaConabatra-
vés do Programa de Garantia
de Preços Mínimos (PGPM)
doMinistério daAgricultura.
No mês passado, a Federa-

ção daAgricultura e Pecuária
deMatoGrosso (Famato) for-
malizou pedido ao Ministério
da Agricultura para acelerar
os leilões e alertou que havia
uma situação de risco quanto
à faltadeespaçoparaarmaze-
nar a safra de milho. Agora,

muitos armazéns estão tendo
que secar novamente o milho
molhado pela chuva ou trans-
feriroprodutoparaoutrasuni-
dades, num processo que vai
elevar ainda mais o custo de
produção. De acordo com o
presidente da Famato, Rui
Prado, a situação é extrema-
mentecrítica,poisosproduto-

resestãosendoobrigadosaen-
tregar o milho por preço mui-
to abaixo do custo.
No Paraná, os produtores

do noroeste do Estado, região
de atuação da Cooperativa
Agrícola de Maringá (Coca-
mar), tiveram dificuldade pa-
ra colher a safrinha do milho.
Emmuitas lavouras, os grãos
ficaram “chuvados”, perden-
doaqualidade.“Emalgunsca-
sos, omilhobrotounaespiga”,
disseogerentetécnicodacoo-
perativa, Aparecido Fadoni.
O excesso de umidade au-

menta o custo de armazena-
gem de 300 mil toneladas de
milho que estão estocadas.
Em todo o Centro-Sul, as chu-
vas afetam tambéma colheita
dacana.Asmáquinasnãocon-
seguem vencer o terreno mo-
lhadoetambémacolheitama-
nualcomousodofogoficapre-
judicada, pois as chamas não
avançam no canavial úmido.
Váriasusinastiveramderedu-
zir o ritmo e a moagem da sa-
fra está atrasada. ● J.M.T.

●●●Produtoresdeleiteda
regiãodeItapetininga,nosu-
doestepaulista, forambenefi-
ciadospelachuva.Ocriador
GustavoNalle,deAlambari,
dizquenãofaltoupastoparao
gado.Comisso,aquedade
produçãonoinvernoqueche-
gaa40%,esteanonãoatingiu
15%.“Quasenãoteveentres-
safra.”Alémdaspastagens,
aschuvasbeneficiaramtam-
bémasáreascultivadascom
alimentoparaasvacas,como
ocapimnapiê.“Ecompreimi-
lhobarato.”Produtoresde
tomatedeCapãoBonitosupri-
ramanecessidadedeágua

parairrigação,umdosgran-
desproblemasnoinverno.
Esteano,comoousofoipouco
porcausadaschuvas,oscórre-
goseaçudescontinuameleva-
dos.Aregiãotemmaisde
1.500produtoresdetomate
demesa.Háriscodeprejuízo
sóseaschuvaspersistirem
atéacolheita.Oinvernochu-
vosofoibemrecebidopelos
viticultoresdeS.MiguelAr-
canjo(SP).Asvideirasanteci-
paramabrotaçãoeestãocar-
regadasdepequenoscachos.
Osprodutoressótememchu-
vasmuitofortes,acompanha-
dasdegranizo.● J.M.T.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 set. 2009, Agrícola, online.




