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O Paraná deve retomar na safra
2009/2010 a liderança nacional
na produção de grãos, com previ-
são de colher 31,3 milhões de to-
neladas, o que representa 21% da
safra brasileira. O Estado tinha
perdido o posto na safra anterior
para Mato Grosso.

Porém, produtores e autorida-
des paranaenses sabem que a li-
derança é passageira, já que há
pouca área de expansão no Esta-
do. Por isso, procuram cada vez
mais melhorar a produtividade,
diversificar as culturas e agregar
valores, o que é favorecido em

um Estado que privilegiou o sis-
tema cooperativo de produção.

“A liderança não é hoje um fa-
tor preponderante para nós”,
diz o diretor-geral do Departa-
mento de Economia Rural (De-
ral), da Secretaria da Agricultura
do Paraná, Francisco Simioni.
“A preocupação maior é levar
pesquisa, assistência técnica ade-
quada e crédito em quantidade e
na oportunidade corretas.”

Segundo ele, a presença do Ins-
tituto Agronômico do Paraná (Ia-
par), do Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater) e de várias coope-
rativas dá “vantagem comparati-
va” em relação a Mato Grosso.

A perda temporária da lideran-
ça na produção de grãos na safra
2008/2009 teve forte componen-
te climático. Com chuvas abaixo
do normal, mal distribuídas e
frio, o Brasil teve quebra de 9 mi-
lhões de toneladas. Pelo menos
7,5 milhões foram no Paraná.

Porém, na safra atual, tudo
conspirou a favor dos produto-
res paranaenses. No caso da so-
ja, chegou-se a uma média de 3,4
quilos por hectare e, no milho,
de 7,7 mil quilos por hectare.

Essa conjunção de fatores
compensou até mesmo a redu-
ção de área em algumas culturas,
como o feijão, que perdeu 18%, a
primeira safra de milho com me-

nos 19% e a segunda, que teve
diminuição de 15%. Para a soja,
os produtores destinaram 11% a
mais de terra.

Segundo o professor universi-
tário, Eugênio Stefanello. o Esta-
do tem possibilidade de expan-
dir a área de agricultura em cerca
de 500 mil hectares, avançando
na região do arenito Caiuá, no
noroeste, onde prevalece a pe-
cuária. “Já estamos no limite de
expansão, por isso daqui para
frente Mato Grosso vai superar
o Paraná. Mas ainda podemos au-
mentar muito a produtividade.”

Nesse contexto, as cooperati-
vas, cuja história começou na dé-
cada de 50 no Paraná, exercem
grande influência. “Entre 60% e
70% da produção do Estado pas-
sa por suas esteiras”, salientou
Simioni. “Elas atuam na comer-
cialização, armazenagem e es-
coamento da produção, o que in-
fluencia na renda do produtor.”

Historicamente, as grandes
propriedades vêm sendo dividi-
das pelos patriarcas entre os des-
cendentes, numa espécie de “re-
forma agrária privada”. De acor-
do com a Secretaria da Agricultu-
ra, o Paraná tem hoje 374 mil esta-
belecimentos rurais, com área
média de 60 a 70 hectares.
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Desde que o Brasil ratificou a
Convenção-Quadro para o Con-
trole do Tabaco (CQCT), em
2005, o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário desenvolveu o
Programa Nacional de Diversifi-
cação em Áreas Cultivadas com
Tabaco, um esforço para conven-
cer os produtores a deixar o culti-
vo. Porém, em cinco anos, foram
poucas conquistas e ainda há

muito trabalho, principalmente
pelo fato de os produtores alega-
rem que é difícil encontrar outra
cultura que garanta rentabilida-
de semelhante.

A Região Sul responde por cer-
ca de 95% da produção de tabaco
do País, e desse total o Rio Gran-
de do Sul lidera, com 54%, segui-
do por Santa Catarina (29%) e
Paraná (17%). As características
climáticas – sem o excesso de ca-
lor de outras regiões – impulsio-
nam a cultura, que encontrou na-
quelas terras condições propí-
cias. Nos três Estados, cerca de
730 municípios cultivam o taba-
co. Santa Cruz do Sul e Venâncio
Aires, no Rio Grande do Sul, con-
centram as indústrias de cigar-
ros, cigarrilhas e charutos.

Em Santa Catarina, as indús-

trias estão em Araranguá, Blume-
nau e Joinville, e no Paraná na
cidade de Rio Negro. Só na zona
rural, mais de 186 mil produto-
res participam da cadeia. A indús-
tria emprega mais de 30 mil pes-

soas. O ciclo de produção e in-
dustrialização é feito com inten-
sa parceria entre as duas pontas.
As empresas dão todo suporte
para plantio, desde sementes e
fertilizantes até cursos de capaci-

tação do manejo na lavoura.
A força desse mercado, que ge-

rou R$ 4,4 bilhões em receitas ao
agricultor só no último ano, difi-
culta a intenção do governo em
substituir a cultura do fumo no

País. Segundo a responsável pe-
lo programa de diversificação do
ministério, Adriana Gregolin, já
foram investidos R$ 15 milhões
no programa, que conta com 60
projetos em andamento. “Hoje
atingimos apenas 25 mil famí-
lias. Nossa meta é chegar a 100
mil famílias e, para isso, precisa-
ríamos investir R$ 30 milhões.”

Culturas como pêssego, leite e
a vitivinicultura, a última já tradi-
ção na região, são as mais incenti-
vadas. O projeto inclui reuniões,
seminários, além de visitas técni-
cas e dias de campo para mostrar
aos produtores que é possível tra-
balhar com outras atividades. “A
monocultura dá sinais de que
não é sustentável e diversificar
será uma necessidade no futu-
ro”, afirma Adriana.

De acordo com pesquisa recen-
te do Departamento de Estudos
Sócio-Econômicos Rurais do Pa-
raná (Deser - PR), 73% dos produ-
tores entrevistados disseram ter
o desejo de mudar de atividade.
“Há um fator cultural muito for-
te. A maioria é de pequenos pro-
dutores que seguem a atividade
dos pais, avôs e dizem que é tudo
que sabem fazer”, diz Adriana.

Cooperativas buscam excelência
na produção de grãos no Paraná

Governo tenta
substituir cultivo de
tabaco na região
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Agronegócio
é quase a
metade do
PIB regional
Mesmo com intensa industrialização, Sul
depende dos negócios gerados no campo
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Os três Estados da Região Sul já
respondem por 18,5% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) nacional.
Conforme dados do IBGE, o Rio
Grande do Sul possui o quarto
PIB brasileiro – atrás de São Pau-
lo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
–, o Paraná está em quinto lugar
e Santa Catarina em sétimo.

A posição no ranking nacional
revela grande equilíbrio da eco-
nomia nesses Estados. O Sul vi-
ve intenso processo de industria-
lização, mas grande parte da eco-
nomia regional ainda depende
dos negócios gerados no campo.

A produção da agricultura, da
pecuária e das florestas quase
não chega ao consumidor como
produto primário. Passa, antes,
por um intenso processo de agre-
gação de valor pela indústria de
transformação e da agroindús-
tria, além de um bem estrutura-
do modelo de conversão de pro-
teína vegetal em produtos de ori-
gem animal. Considerada toda a
cadeia gerada pelos produtos, o
agronegócio representa quase
50% do PIB regional.

Destaques. O Rio Grande do
Sul detém 8,8% do PIB nacional
e grande parte de sua economia é
baseada na agricultura de grãos –
soja, trigo, arroz e milho –, na pro-
dução de fumo, na pecuária e na
indústria de transformação de
produtos do campo. O Estado se
destaca em alimentos, fibras têx-
teis naturais, madeira e couro.
Na última safra, bateu recorde
na colheita de grãos, com 24,4 mi-
lhões de toneladas. A soja atin-
giu o maior volume individual,
com 10 milhões de toneladas. A
safra do arroz atingiu 8 milhões
de toneladas – o Estado detém
63% da produção nacional.

Outro destaque é o trigo: jun-
to com o Paraná, o Estado produ-
ziu 86,4% do cereal no Brasil. O
Rio Grande do Sul é também o
principal produtor de vinhos fi-
nos no País e a produção de fu-
mo continua a ser uma atividade
relevante no Estado e no País.

O Paraná responde por 6% da
riqueza produzida no Brasil. Na
safra 2009/10, o Estado reassu-
miu o primeiro lugar na produ-
ção agrícola nacional, com 31,4
milhões de toneladas, ultrapas-

sando Mato Grosso. Apenas a so-
ja respondeu por 14 milhões de
toneladas. O Estado manteve a
posição de maior produtor nacio-
nal de milho, com 12,6 milhões
de toneladas. Lidera, ainda, na
produção de feijão. A participa-
ção direta da agricultura no PIB
paranaense subiu de 15% em
2007 para 18,5% no ano passado.

O desempenho deve-se, sobre-
tudo, à retomada na produção
de soja e trigo e à expansão das
áreas de cultivo da cana-de-açú-
car. Na temporada 2009/10, o Pa-
raná perdeu a posição de segun-
do maior processador de cana
do Centro-Sul para Minas Ge-
rais, mas pode recuperar a posi-
ção na safra atual, com previsão
de moagem de 51 milhões de to-
neladas. A última safra foi preju-
dicada pelo excesso de chuvas.

Santa Catarina é o maior ex-
portador de frango e de carne suí-
na do Brasil. No ano passado, as
duas principais empresas do se-
tor no País, a Sadia e a Perdigão,
se juntaram, formando a BR Foo-
ds, uma das maiores empresas
de alimentos do mundo. As ex-
portações de carne de frango so-
maram 3,63 milhões de tonela-
das em 2009, com receita de US$
5,8 bilhões. Este ano, reduzidos
os efeitos da crise global, o setor
voltou a crescer, com aumento
previsto de 5% no volume de ex-
portação e de até 10% na receita.

Nos primeiros meses deste
ano, o Estado absorveu 30% dos
pintinhos alojados nos aviários
para serem transformados em
frangos, mas vem sendo seguido
de perto pelo Paraná, que ficou
com outros 25%. A migração da
atividade decorre da maior dis-
ponibilidade de soja e milho,
principais insumos da avicultu-
ra, em território paranaense.

Vinho. Colheita de uvas cabernet savignon em Bagé: destaque regional e exemplo de integração de indústrias e agricultura

63 %
do arroz do País sai do RS

86,4 %
do trigo do País sai do RS e do PR

3,63 milhões
de toneladas de frango foram
exportadas por SC em 2009

FÓRUNS ESTADÃO REGIÕES. SUL

21 %
da safra brasileira de grãos vem
do Estado do Paraná, que tinha
perdido a liderança para Mato
Grosso na safra anterior

374 mil
estabelecimentos rurais possui
o Estado do Paraná, com área
média de 60 a 70 hectares

Força do mercado,
responsável por 95%
da produção do País,
dificulta implantação de
projetos de diversificação

Força do fumo. Plantação em Santa Cruz do Sul, RS: 730 municípios produtores na região
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Com ajuda das pequenas
propriedades, Estado
produz 31,3 milhões
de toneladas de grãos e
volta à liderança nacional
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