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Agricultura paulista diminui a área
plantada mas aumenta produtividade
Um dos exemplos é o
milho safrinha: com uma
área de cultivo 7%
menor, a produção terá
aumento de quase 40% 

OInstituto de Economia Agrícola
(IEA) e a Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral (Cati),

órgãos da Secretaria Estadual de
Agricultura e Abastecimento, finalizaram
os números da safra 2006/2007. Foram
analisadas as culturas do algodão, amen-
doim da seca, amendoim das águas,
arroz, cana-de-açúcar, feijão da seca, fei-
jão das águas, feijão de inverno, laranja,
milho (de verão), milho safrinha e soja.

Considerando-se todos os grãos
(inclusive sorgo e trigo), na comparação
com a safra 2005/2006, a área plantada
em 2006/07 sofreu redução de 18%. A
produtividade média aumentou 11,6% e
o resultado foi a queda menos acentua-
da da produção (8,5%).

A cultura do algodão sofreu a maior
redução de produtividade (16,1%), cau-
sada por questões climáticas. O destaque
foi o milho safrinha. Embora a área plan-
tada tenha sido 7% menor, há aumento
previsto de 39,9% na produção. Entre os
motivos, o pesquisador do IEA Alfredo
Tsunechiro aponta as condições climáti-
cas favoráveis e a maior produtividade
com o uso da tecnologia. “Houve recu-
peração de 50,5% dessa cultura em rela-
ção à safra 2005/2006, que foi afetada
por problemas climáticos”, analisa.

Mais cana plantada – A cana-de-açú-
car foi uma das poucas culturas a ter a
área de plantio ampliada. Cresceu 13,5%
e saltou de 4,25 milhões de hectares para
4,83 milhões de hectares. A safra deve

crescer 12,2% comparada à safra passa-
da (284 milhões de toneladas), ficando
em 319,6 milhões de toneladas. O estudo
mostra que as áreas em produção totali-
zam 3,86 milhões de hectares e as áreas

Operação Independência apreende
armas e drogas nas estradas

novas ocupadas pela cana alcançam
971,91 mil hectares, com destaque para
região de São José do Rio Preto. Nesse
município, foram registrados 97,11 mil
hectares ocupados com cana.

O milho sofreu redução de 11,3% na
área de plantio e ficou com 678 mil hec-
tares e 3,4 milhões de toneladas produzi-
das – volume 10% menor que a safra
anterior. A soja teve diminuída sua área
em 28% e passou de 666 mil hectares,
na safra 2005/2006, para 478 mil na
finalizada agora. A produção caiu 17% e
atingiu 1,2 milhão de toneladas.

As safras de feijão da seca e das
águas apresentaram redução. O primeiro
ficou em 45 mil hectares (13% menor) e
produção em 65 mil toneladas (13%
menor). Para o feijão das águas, a área
totalizou 70 mil hectares, 4% menor, e a
produção praticamente estável em 124
mil toneladas.

A área e a produção do amendoim,
tanto da safra da seca quanto a das
águas, apresentaram redução. Na primei-
ra, a área ficou em 11 mil hectares (22%
menor) e a produção em 20 mil tonela-
das (25% menor). Na das águas, são 60
mil hectares de área cultivada (redução
de 8,5% em relação à safra anterior),
com produção em 148 mil toneladas
(18% menor). 

O algodão teve sua área de plantio
reduzida em 41%. Ocupou 32 mil hecta-
res e gerou 67 mil toneladas (em caroço).
O café teve área 2% menor em relação à
safra passada, perfazendo 229,7 mil hec-
tares. Na produção, devido à bianualida-
de da cultura, a queda deve ficar em
29%, com 201 mil toneladas a serem
colhidas.

A quarta previsão para a safra
2006/2007 de laranja aponta crescimen-
to de 2% na área, alcançando 672,8 mil
hectares. A produção deve chegar a
352,1 milhões de caixas, praticamente o
mesmo volume da safra anterior, diferen-
ça de 1%.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

O aumento de fiscalização pelo
Comando de Policiamento Rodoviário
da Polícia Militar nas estradas estaduais
de São Paulo, durante o feriado prolon-
gado da Independência, teve resulta-
dos positivos. A polícia apreendeu
quase 25 quilos de entorpecentes,
além de seis armas ilegais; recuperou
14 veículos roubados e prendeu 12
pessoas procuradas pela justiça; pren-
deu também 14 pessoas em flagrante
delito.

A intensificação do policiamento
durante a Operação Independência
2007, realizada de 6 a 9 de setembro
em conjunto com as Secretarias de
Estado dos Transportes e da Saúde,
resultou também em 10.773 autuações
por infrações de trânsito diversas, além
da apreensão de 222 Carteiras de
Habilitação (CNH) e de 1.977 docu-
mentos de veículos. Foram recolhidos,
ainda, 493 veículos por irregularidades.

Durante o feriado, os policiais dis-
pensaram atenção especial à fiscaliza-

ção do consumo de bebidas alcoólicas
(ou de substâncias de efeitos análogos).
No total, foram registrados 25 casos de
embriaguez, contra 11 casos em 2006.
Houve treinamento específico para essa
fiscalização, com a participação da
Associação Brasileira de Medicina de
Tráfego (Abramet) e da Secretaria de
Estado da Saúde, que utilizou bafôme-
tros e fez constatação por meio do rela-
tório de verificação previsto na legisla-
ção vigente.

A operação teve o apoio do
Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo (DER), do De-
senvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa),
da Agência Reguladora de Serviços Pú-
blicos Delegados de Transporte do
Estado de São Paulo (Artesp) e de con-
cessionárias de rodovias. Junto à Polícia
Rodoviária, esses órgãos registraram
1.222 acidentes em todo o Estado, que
resultaram em 844 feridos e 58 mortos,
dos quais nove foram por atropelamen-
to de pedestres.

Em comparação com o mesmo fe-
riado no ano passado, os índices apre-
sentaram acréscimo de 4,3% em rela-
ção aos acidentes, 28,8% em relação

aos feridos e 17,7% em relação ao
número de vítimas fatais.

Da Secretaria Estadual de Segurança Pública

Milho safrinha: com área plantada menor, aumento previsto de 39,9% na produção

Operação Independência: foram quase 11 mil autuações por vários tipos de infrações
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