
aumento em escala geométrica da

demanda mundial por alimentos po-

de transformar o Brasil em mãe gentil

não apenas dos filhos deste solo. Rebentos de

outras terras também em desenvolvimento,

como China, Rússia e índia, dependerão cada

vez mais dos frutos da terra brasileira. "É uma

oportunidade rara na história do Brasil de cres-

cer muito no mercado internacional", diz Ge-

raldo Sarros, coordenador científico do Cepea

- Centro de Estudos Avançados em Economia

Aplicada, da Universidade de São Paulo.

A organização norte-americana Fapri (em

português, Instituto de Pesquisa em Políticas

para a Alimentação e a Agricultura) calcula que,

na safra 2017/18, as exportações mundiais de

grãos chegarão a 340 milhões de toneladas,

das quais 58,3 milhões - cerca de 17,1%-,

do Brasil. O Mapa - Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, projeta aumento

de 6,9 milhões de hectares na área plantada

brasileira, alcançando 45 milhões de hectares

cultivados em 2018. No entanto, esse núme-

ro - e conseqüentemente os de produção

e exportação brasileiras futuras - poderia ser

significativamente maior. Uma das principais

vantagens do país, apontada por diferentes

especialistas, é sua vasta extensão de terras

ociosas: cerca de 90 milhões de hectares,

segundo levantamento do Banco Mundial,

desconsideradas as áreas de conservação

ambiental. Esse imenso território abrange

diferentes regiões brasileiras. Uma delas é a

chamada Pré-Amazônia, ou Arco do Desflores-

tamento, faixa de terra desmaiada a partir dos

anos 70 para a formação de pastos e, mais

recentemente, zona de extração madeireira,

que contorna a floresta e abrange o sul do

Maranhão, parte do Tocantins, norte do Mato

Grosso e norte de Rondônia. Porém, o solo na

Prê-Amazônia em geral é ácido e pobre em

nutrientes. "Soja e milho só seriam viáveis por

meio de uma agricultura altamente capitaliza-

da", diz o pesquisador Antônio Rarnaího Filho,

da Embrapa Solos. "Para complicar o quadro,

chove muito na região."

O Centro-Oeste - contando com as regiões

sul do Mato Grosso do Sul e norte e nordeste

do Mato Grosso, onde ainda existem terras

ociosas e que poderiam ser mais-bem maneja-

das - continuará como grande provedor des-

ses grãos, que na próxima década terão uma

alta demanda tanto para exportação como

para integrar as rações dos rebanhos nacionais.

Segundo a Fapri, em dez anos o Brasil passará

de 29,6 milhões de toneladas de grãos de soja

exportados atualmente para 54,2 milhões, um

aumento de mais de 83%. Esse resultado será

puxado em grande parte pelas importações da

China, hoje responsável por 32% de nossas

vendas externas do produto.

No cálculo das áreas com potencial de

cultivo entram ainda norte e centro-oeste de

Minas Gerais, norte e noroeste do estado do

Rio de Janeiro, desde que passem por proces-

sos de recuperação, e noroeste do Paraná. A

incorporação dessas terras permitiria aumento

considerável do plantio de arroz, feijão, canola,



milho, soja, café e outras culturas. O semi-árido

nordestino, ainda que limitado pelo clima, tam-

bém é um território por explorar, na opinião

de Ramalho. Mas a contribuição brasileira à

demanda mundial de alimentos não se limitará

apenas aos grãos. O Mapa prevê que, em

dez anos, o país será responsável por mais da

metade da carne bovina e de frango exportada

mundialmente (52,2% e 56,3%, respectiva-

mente), além de responder por 23,7% do

comércio internacional de carne suína.

Apesar de ser um fator diferencial em

relação a outros países produtores de alimen-

tos, só a terra não garantirá o salto da produção

agropecuária brasileira, como alerta Barras,

do Cepea. Para de fato aproveitar o momen-

to atual, o país necessite elevar os investi-

mentos em infra-estrutura geral e agrícola. "O

governo tem que fazer sua parte no âmbito

dos transportes, energia, no controle sanitário

e ambiental". Somente dessa forma o Brasil

conseguiria atrair os cerca de 80 bilhões de

anuais necessários para reestruturar especifi-

camente o setor. Outro problema é a alta do

preço dos insumos, que pode afetar a produ-

tividade. "O Brasil vai produzir mais devagar e

mais caro. Com esse quadro, aumentam os.

riscos ambientais", conclui Barras.
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