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Panorâmica de
Antananarivo, capital
de Madagascar,
mostra fumaça
saindo de prédios e
manifestantes nas
ruas durante um
dia de mobilização
contra o presidente
Marc Ravalomanana,
em janeiro. Um
acordo do então
presidente com a
sul-coreana Daewoo
cedia à empresa por
99 anos 1,3 milhão
de hectares.

E
m janeiro de 2009, Madagascar - ilha na
costa leste da África famosa por ser o lar
dos lêmures - foi abalada por manifes-
tações contra o governo do presidente
Marc Ravalomanana. Mais de 170 pes-

soas morreram antes que ele renunciasse. Entre
as malfeitorias de que o presidente era acusado
estava um negócio pelo qual o conglomerado
industrial sul-coreano Daewoo arrendaria por 99
anos 1,3 milhão de hectares de terras malgaxes
(13 mil quilômetros quadrados, o equivalente a
quase metade do solo arável do país e a pouco
menos de 60% da área de Sergipe) a fim de plantar
milho e dendê. Detalhes adicionais: a maior parte
das terras negociadas é "primitiva" - em outras
palavras, floresta tropical intocada - e o retorno
para a população local viria apenas por meio da
criação de um limitado número de empregos na
Daewoo. Uma das primeiras medidas do novo
presidente, Andry Rajoelina, foi revogar o acordo
com os sul-coreanos.

A deposição de Ravalomanana foi a faceta mais
visível de um problema derivado da crise dos

alimentos de 2007/2008 que já inquieta a comu-
nidade internacional: a compra ou arrendamento,
por governos e empresas de países ricos, de terras
férteis em nações em desenvolvimento, escolhidas
em geral por serem bem abastecidas com água
e estarem perto de portos ou outros centros de
escoamento. Segundo relatórios divulgados em
julho pela ONU e por analistas norte-americanos,
ingleses e indianos, pelo menos 30 milhões de
hectares (300 mil km2, pouco mais do que a soma
dos territórios do Paraná e de Santa Catarina e
equivalente a 75% de toda a terra arável da Europa)
estão sendo adquiridos no mundo por empresários
ou governantes de países que enfrentam condi-
ções climáticas adversas ou escassez de terras
cultiváveis e dispõem de muito dinheiro em caixa,
como China, Coréia do Sul, Suécia, Arábia Saudita,
Emirados Árabes Unidos e Líbia. O Instituto In-
ternacional de Pesquisa da Política de Alimentos,
baseado nos Estados Unidos, avalia que entre US$
20 bilhões e US$ 30 bilhões são gastos anualmente
por países ricos na compra de terras em nações
em desenvolvimento. E o quadro pode se agravar
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UMA SITUAÇÃO PARADOXAL
PODE SURGIR EM CERTOS PAÍSES:

ENQUANTO ENORMES ESTOQUES
DE ALIMENTOS SÃO EXPORTADOS,

MUITOS NATIVOS PASSAM FOME

muito mais, salienta Olivier De Schutter, relator
especial da ONU para o Direito à Alimentação: "[A
tendência] está se acelerando rapidamente. Todos
os países observam uns aos outros e, quando um
vê os outros comprando terras, faz o mesmo."

Algumas das nações nas quais há terras para
vender já têm certa importância no contexto
agrícola mundial, como Brasil, Rússia e Ucrânia.
Nesses lugares, porém, a simples procura já serve
para elevar os preços das propriedades e dificultar
os negócios. A preferência dos investidores tem
recaído em países para lá de carentes, localizados
sobretudo na África, como Camarões, Etiópia,
Sudão e Zâmbia. Caracterizados pela miséria da
população e por governos em geral ditatoriais ou
autoritários, nos quais a corrupção corre solta, es-
ses países podem assistir, no futuro, a uma situação
paradoxal, antevista pela ONU: enquanto estoques
imensos de produtos agrícolas cultivados em suas
terras são embarcados para outros destinos, seus
habitantes sofrem com a fome.

O tema deveria ter sido discutido na última
reunião do G-8 (os sete países mais industrializa-
dos do mundo e a Rússia), realizada na Itália em
julho. Antes do início do evento, um porta-voz do
Ministério das Relações Exteriores do Japão de-
clarou: "Sentimos que deveria haver um código de
conduta para investimentos em terras agricultáveis
que seria uma situação ganha-ganha tanto para os
países produtores quanto para os consumidores."
Mas, ao final do encontro, não houve nenhuma
menção específica ao tema - o que significa, por
enquanto, sinal verde para os negócios na área.

O agrocolonialismo já apresenta números im-
pressionantes. A República Democrática do Congo,
por exemplo, ofereceu em abril o arrendamento,
por mais de 100 anos, de 8 milhões de hectares
(80.000 km2, ou pouco menos de três Estados
de Alagoas) a um sindicato de fazendeiros sul-
africanos, que plantariam ali milho e soja, além de
criar gado leiteiro e aves para abate. (Autoridades



Plantação de dendê
na Costa do Marfim
(África Ocidental). Boa
parte das aquisições
de terras por países
estrangeiros está
sendo destinada
à produção de
biocombustíveis.

congolesas declararam em agosto à agência de
notícias Reuters que estavam revendo a proposta,
pois, entre outras coisas, ela tiraria terras dos
fazendeiros locais...) A Coréia do Sul adquiriu 690
mil hectares no Sudão; a Arábia Saudita abocanhou
500 mil hectares na Tanzânia; os Emirados Árabes
Unidos, 324 mil hectares no Paquistão. A índia
emprestou dinheiro para 80 de suas companhias
comprarem 350 mil hectares em países africanos.

As aquisições feitas por empresas também
chamam a atenção. A sueca Alpcot Agro, por
exemplo, arrematou 120 mil hectares na Rússia; a
sul-coreana Hyundai investiu US$ 6,5 milhões para
conseguir participação majoritária na Khorol Zer-
no, que possui 10 mil hectares na Sibéria Oriental;
o banco norte-americano Morgan Stanley adquiriu
40 mil hectares na Ucrânia.

De Schutter observa que o movimento em busca
de terras aráveis se intensificou depois que, com a
crise alimentar de 2007/2008, vários países desco-
briram o severo impacto na balança de pagamentos
causado pelas importações de alimentos. O quadro
os levou, então, a trabalhar para "se garantir". Mas
isso, segundo o representante da ONU, funciona
como especulação, aposta em preços futuros, já
que a população mundial deve crescer cerca de
50% até 2050, e certamente precisará se alimentar.
"Sabemos que a volatilidade crescerá nos próximos
anos", afirma De Schutter. "Os preços das terras
continuarão a subir."

Ele acrescenta que aproximadamente 20% des-
sas compras devem ser destinadas ao cultivo de
vegetais para biocombustíveis. "Mas é impossível
saber ao certo, porque as declarações não são fei-
tas com relação a quais plantas serão cultivadas",
declarou.

Mais grave do que isso é a perspectiva de que
os novos donos e arrendatários das terras usem-
nas de maneira insustentável. "A terceirização da
produção agrícola garantirá segurança alimentar
para os países investidores, mas deixará atrás de



O PAÍS ANFITRIÃO PODERÁ
RECEBER DE VOLTA APENAS

SOLOS DEVASTADOS, AQÜÍFEROS
SECOS E ECOSSISTEMAS

ARRUINADOS

si um rastro de fome, inanição e escassez alimen-
tar para as populações locais", afirmou Devinder
Sharma, analista do Fórum de Biotecnologia e
Segurança Alimentar na índia. "A conta ambiental
da agricultura altamente intensiva - solos devas-
tados, aqüíferos secos e ecologia arruinada por
infestações químicas - será deixada para o país
anfitrião pagar."

Um relatório divulgado em junho pelo Instituto
Internacional de Ambiente e Desenvolvimento,
baseado em Londres, apresenta os negócios
com terras como fontes de "riscos e oportuni-
dades". Os autores ponderam: "Investimentos
ampliados podem trazer benefícios tais como o
crescimento do Produto Interno Bruto e receitas
governamentais mais robustas, e podem criar
oportunidades para o desenvolvimento econô-
mico e melhora no padrão de vida. Mas podem
resultar na perda de acesso dos habitantes locais
aos recursos dos quais dependem para sua se-
gurança alimentar - particularmente enquanto
alguns países-chave que receberão os alimentos
estão, eles próprios, às voltas com seus desafios
de segurança alimentar."

Uma saída para isso seria os países que cedem
suas terras optarem por contratos de produção.
Nesses casos, os investidores estrangeiros en-
trariam com a tecnologia e o capital, enquanto os
agricultores locais, cultivando terras próprias ou
arrendadas, produziriam grãos ou outros vegetais
a preços fixos. Mas essa fórmula, defendida por
especialistas como De Schutter e Jean-Philippe
Audinet, do Fundo Internacional para o Desenvol-
vimento da Agricultura (Ifad), não interessa aos
novos investidores. Os planos destes, no geral, são
bem claros: além de segurança, controle absoluto
do meio produtivo e grandes margens de lucro.
Para os habitantes locais, nada ou migalhas. Como
se vê, o espírito colonialista do homem não desa-
pareceu no século 20 - só havia entrado em estado
de hibernação. •

Três imagens do Sudão, na África, que retratam os temores em
relação ao novo colonialismo: a exploração insustentável do solo
cultivavel, com o uso de pesticidas (alto) e o desmatamento de áreas
florestais (acima), e o resultado final - a terra esgotada (abaixo).
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