
NoRio Grandedo Sul,toneladasde prejuízos
Culturas de arroz, fumo e feijão são as mais prejudicadas com as chuvas

Safra de feijão deve ter
perda de 11% no Paraná

Chuva recorde
ameaça 2ª maior
safra de grãos
Governo previu safra de 141,3 milhões de toneladas,
mas excesso de umidade pode reduzir a produção

José Maria Tomazela
SOROCABA

Aliadas históricas do produtor
rural, as chuvas se converte-
ram no maior fator de risco pa-
ra a safra de grãos que começa
a ser colhida nas principais re-
giões produtoras do País. A
CompanhiaNacionaldeAbaste-
cimento (Conab) previu safra
de 141,3 milhões de toneladas, a
segunda maior da história, no
levantamento de janeiro, mas o
excesso de umidade pode frus-
traraprodução.Oíndicedechu-
vas é recorde no Sul, Sudeste e
parte do Centro-Oeste. Em al-
gumas regiões do Estado de
São Paulo, o índice acumulado
em janeiro chega a 300 milíme-
tros, o maior índice em 30 anos.

Agrandequantidadedechu-
vas paralisa as atividades no
campo e atrasa as colheitas de

arroz,feijão,milhoesoja.Aumi-
dade aumenta a incidência de
pragas e reduz a qualidade da
produção, derrubando preços.
O grão úmido exige mais tempo
de secagem e abarrota silos e
secadores. As estradas rurais,
intrafegáveis, estão dificultan-
do o escoamento da safra.

No sudoeste do Estado de
São Paulo, uma das principais
regiões produtoras de feijão do
País, as perdas chegam a 65%,
segundo a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Es-
tado. São Paulo produz 180 mil
toneladas do alimento em 122
mil hectares. O feijão maduro
tomou chuva no campo e per-
deu qualidade, diz o engenheiro
agrônomoVandir Danielda Sil-
va, da secretaria estadual em
Itapeva. “A saca de 60 quilos,
que estava a R$ 70, foi vendida
de R$ 20 a R$ 30.” As lavouras

deFrederico D’Avilla, da fazen-
da Jequitibá do Alto, em Buri,
tomaramchuva no fim dasafra.
Ele aumentou o número de má-
quinas para apressar a colhei-
ta, mesmo assim o feijão ficou
“chuvado”efoivendidopelame-
tade do preço.

Omautempoeospreçosbai-
xos reduziram em 60% o plan-
tio da segunda safra na região
de Itapeva. A área cultivada
caiu de 39 mil hectares para 15
milhectares,segundooagrôno-
mo Silva. As novas lavouras de
feijãoestãoinfestadaspordoen-
ças como antracnose e mofo
branco, por causa do excesso
de umidade.

Os dias chuvosos prejudi-
cam também a soja e o milho
com lavouras em formação. De
acordo com o agrônomo, a umi-
dade do solo favorece a parte
vegetativadaplanta,masosolé

indispensável para os grãos.
Océunubladoeagaroacons-

tantepreocupamToshimitoVa-
rikoda, da fazenda Santo Anto-
nio, em Itapetininga. “Os pés de
soja estão repletos de bainhas,
mas os grãos não estão graú-
dos, pois faltou sol.” O produtor
teve de replantar quase 10% da

área com soja. Os gastos com a
secagem do milho, colhido em
200 hectares, também aumen-
taram. “O grão sai da colheita-
deira com 26% de umidade e
preciso reduzir para no máxi-
mo 16%, senão fermenta.”

EmCapeladoAlto, regiãode
Sorocaba,ooperador decolhei-
tadeira Ricardo de Almeida es-
pera a chuva parar para reto-
mar a colheita de 400 hectares
de milho na fazenda Alkroma.
Nos últimos oito dias, traba-
lhou três. O atraso no milho po-
de prejudicar a colheita da soja,
que começa em duas semanas.

Em Mato Grosso, as chuvas
aumentaramemsetevezesain-
cidência da ferrugem na soja,
em comparação com a safra
passada, segundo o presidente
da Federação de Agricultura e
Pecuária (Famato), Rui Prado.
O tempo chuvoso atrasa a co-
lheita e pode causar perdas na
produtividade.Paracomplicar,
o escoamento da safra é precá-
rio porque as estradas estão
ruins. A infraestrutura inade-
quada aumenta o custo do frete
e eleva o risco de prejuízos.

“Aluzvermelhajáacendeu”,
disse Prado. A desvalorização
média em janeiro foi de R$ 4,60
por saca. O preço do milho tam-
bémdespencou.Segundoopre-
sidente da Famato, os produto-
resjácobramdogovernomeca-
nismos de defesa da renda, co-
mo preços mínimos de garan-
tia. A Associação dos Produto-
res de Soja (Aprosoja) quer re-
discutir a cobrança de royalties
pelas empresas de sementes.

Aschuvaseoexcessodeumi-
dadeestãoprejudicandooavan-
ço da colheita da soja no médio
norte de Mato Grosso. A Equi-
pe 1 do Rally da Safra, que tem a
participação da Agência Esta-
do, encontrou no município de
Santa Rita do Trivelato lavou-
ras que terão perda de produti-
vidade provocada pela chuva,
que impede a entrada das má-
quinas em áreas em que a soja
precoce já foi dessecada.

NoParaná,osprodutoresini-
ciaram a colheita de olho no cli-
ma. No oeste, a produtividade é
bemmaiorqueadasafrapassa-
da,afetadapelaestiagem.Nare-
giãodeMaringá,oprodutorOlí-
vio Grizotti teve de interrom-
per a colheita quando a área de
200 hectares foi atingida por
umtemporal.Maisqueachuva,
é a queda nos preços que preo-
cupa. Em janeiro, o preço da sa-
ca caiu de R$ 45 para R$ 35. “O
preçodasojaestá igualàchuva-
rada, não para de cair.” Ele não
tem secador e teme alta no cus-
todasecagemporcausadaumi-
dade. O Estado deve colher 13,3
milhões de toneladas de soja,
43% a mais que na safra passa-
da, segundo a Secretaria de
Agricultura do Paraná. ●
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MAUTEMPO–Chuva
prejudica colheita
de soja em
Itapetininga (SP)
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Umidade aumenta
a incidência de
pragas e reduz
qualidade do grão
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Os milímetros das chuvas que
atingiram o Rio Grande do Sul
entre de novembro e janeiro
agora são convertidos em tone-
ladas de prejuízos. Nos vales do
RioPardo,TaquarienaDepres-
são Central, as culturas de ar-
roz, fumo e feijão são as mais
prejudicadas.

O fumo, segundo dados da
Associação de Fumicultores do
Brasil (Afubra), terá redução
na produção estimada em 100
mil toneladas nos três Estados
do Sul. A previsão de colheita
erade780miltoneladas.Prejuí-
zo em torno de R$ 680 milhões.

Números apurados pela
Emater-RS dão a dimensão de
quanta água atingiu o Estado.
Em São Luiz Gonzaga, nas Mis-

sões, até a semana passada, ha-
via chovido 398mm em janeiro,
para uma média histórica de
156mm. Em Santa Maria, na re-
gião central, foram 402mm, pa-
ra uma média de 144mm. São
44.960 mil propriedades afeta-
das, em 79 municípios. “Houve
prejuízo nas estruturas e orga-
nização das propriedades, mas
esses valores não aparecem
nos cálculos de perdas”, afirma
Nilo Cortês, do escritório regio-
nal da Emater em Estrela, no
Vale do Taquari.

Das 375 mil toneladas de fu-
mo que deveriam ser colhidas,
serão 312 mil toneladas, afetan-
do 95.690 famílias produtoras
noEstado.Oesforçoagoraéga-
rantir um bom preço. Nesta se-
mana, as seis federações de tra-
balhadores e de produtores dos
trêsEstados,maisaAfubra, ini-

ciaram as negociações. No ano
passado, o quilo do fumo ficou
em R$ 5,42. Estima-se um au-
mento para R$ 6,80.

Também por causa das chu-
vas o plantio de arroz se deu fo-
ra de época. Números do Insti-
tuto Rio-Grandense do Arroz
(Irga)mostramquehouveredu-
ção de 31.892 hectares na área
plantada, de 1.105.728 no ano
passadopara1.073.836.Umter-
ço dos produtores, em razão
das condições climáticas, fez o
plantio fora de época, o que po-
de acarretar menor produtivi-
dade. Conforme o Irga, 8.053
hectares tiveram de ser replan-
tados. Com as recentes chuvas
dejaneiro,porém,39.349hecta-
res estão submersos.

No caso do feijão, os maiores
problemas afetaram os planta-
dores do Vale do Taquari e da

Depressão Central, que res-
pondem por um quarto da
área plantada no Estado. A
quebra de 48% nessas re-
giões, porém, pode ser com-
pensada pelo bom desempe-
nho em outras áreas, como
Médio e Alto Uruguai. Ao fi-
nal,os84.143hectaresprodu-
zirão as 98.600 toneladas es-
peradas.

No Vale do Taquari, en-
xurradas e alagamentos ma-
taram4.500animais.Somen-
te na granja Kunz, na cidade
de Travesseiros, foram
3.600suínos.NaGranjaMar-
quesa, em Marques de Sou-
za, entre as 480 perdas havia
matrizes genéticas. Essas
propriedades ficam próxi-
mas dos rios Forqueta e Fão,
que saíram do leito, causan-
do inundações e estragos. ●
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Aschuvas que caem sobreo Pa-
raná nos últimos meses já mos-
tram seus efeitos na primeira
safra de feijão deste ano. O De-
partamento de Economia Ru-
ral da Secretaria da Agricultu-
ra (Deral) estima uma perda de
11% da safra do feijão, o produto
mais prejudicado pelas chuvas
no Estado. A previsão inicial
era de 537.424 toneladas, mas o
número passou para 476.626
(60.798 toneladas a menos).

Até o momento foram colhi-
dos 65% da área plantada. Mes-
mo com as perdas, porém, a sa-
fra de feijão será 13% maior que
no ano passado, quando 34% da
produção foi perdida por causa
da estiagem. Com cerca de 200
mil produtores, a cultura do fei-

jãogera215milempregose30%
da produção é originada em
áreas inferiores a 50 hectares.

O secretário da Agricultura
e do Abastecimento do Paraná,
Walter Bianchini, diz que havia
a expectativa de uma produção
melhor,masaindaassimoEsta-
do pode terminar a temporada
com o primeiro lugar na produ-
ção de grãos. “Infelizmente, a
chuva prejudicou muito a pro-
dução de feijão, mas temos a re-
tomada da soja, milho e trigo,
que devem bater recordes.”

Mesmo com os problemas
apresentados, o Paraná deve
manter-se como principal pro-
dutor agrícola do País. Na safra
2009/10, deve colher 20,5% da
produção nacional de grãos –
cerca de 29 milhões de tonela-
das, ante 24,30 milhões de tone-
ladas na safra anterior. ●
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