
Agricultura brasileira pode equiparar-se à dos EUA 
 
Estudo do governo americano conclui que o Brasil deve ultrapassar o país em potencial agrícola  
 
O potencial da agricultura brasileira tem sido sistematicamente subestimado, e o País reúne 
condições de se equiparar ou até superar os Estados Unidos nesta área, de acordo com estudo 
feito pelo Departamento de Agricultura americano (Usda) e pelo Serviço Agrícola Exterior (FAS).  
 
Este relatório faz parte de um processo iniciado há algum tempo, pelas autoridades americanas, 
de avaliação da agricultura brasileira (ver matéria nesta página). Técnicos do USDA e FAS 
visitaram recentemente o Brasil.  
 
A principal conclusão desse trabalho, divulgado dia 21 de janeiro, é que "o futuro da atividade 
agrícola no Brasil tem um enorme potencial, e as anteriores estimativas sobre uma possível 
expansão da agricultura foram bastante subestimadas. Há, na verdade, poucos limites naturais 
para a futura expansão da produção de cereais e oleaginosas, que podem ser superados por meio 
de um planejamento criativo, pesquisas e investimentos adequados.  
 
Estimativas conservadoras indicam que o Brasil poderia ampliar sua área cultivável em 170 
milhões de hectares, ou mais, se houver avanços nas áreas legal, técnica e financeira".  
 
De acordo com os técnicos do Usda e do FAS, tais avanços compreenderiam a possível legalização 
de alimentos transgênicos, o amplo emprego de variedades novas e altamente produtivas e maior 
investimento na infra-estrutura de transportes.  
 
O trabalho ressalta que a atual perspectiva para a expansão agrícola no Brasil "é igual ou superior 
aos recursos cultiváveis totais dos Estados Unidos, e essa expansão pode ocorrer sem nenhum 
desmatamento adicional da Bacia Amazônica. Parece que o potencial básico de expansão da 
agricultura brasileira ao longo deste século foi seriamente subestimado, até agora, considerando-
se o volume de terras disponíveis e a comunidade do agribusiness altamente profissional e 
empreendedora".  
 
Segundo os técnicos, "partes da vasta Bacia Amazônica poderiam receber plantações e pastagens, 
se não fossem estritamente protegidas do desmatamento. As florestas brasileiras ocupam 53% da 
área de terra disponível, enquanto as dos Estados Unidos cobrem 33%".  
 
O estudo assinala que "aparentemente, os critérios usados para determinar o potencial de 
expansão da produção de cereais e oleaginosas foram muito conservadores. Tais avaliações 
excluem significativas terras cultiváveis e com freqüência recorreram a estimativas econômicas 
estáticas a respeito aos custos de produção e transporte, rendimento das safras e tecnologia. Esse 
tipo de análise tendeu a limitar as projeções oficiais de expansão a níveis considerados 
'realísticos", sob critérios políticos e econômicos subjetivos".  
 
O trabalho acrescenta que "enormes áreas de pastagem, que respondem por 83% das terras 
cultiváveis, não foram classificadas como fontes para a futura expansão da produção de grãos e 
oleaginosas, apesar de sua conversão para a agricultura mecanizada ser fácil e de estarem 
localizadas perto das áreas de cultivo, em todo o País. As fazendas de gado ou pastos de engorda 
constituem um recurso quase ideal para os fazendeiros interessados em expandir os cultivos, e há 
áreas abundantes de pastagem em praticamente todos os Estados. De fato, a conversão de 
pastagens em campos de cultivo de soja, nos últimos anos, foi expressiva e ocorreu em todo o 
Brasil".  
 
Com relação aos transgênicos, o trabalho diz que "os fazendeiros, principalmente os grandes, 
gostariam de reduzir os custos de produção dos cereais e oleaginosas, aumentar os lucros e 
expandir a área cultivável.  



 
Indagados sobre o efeito que a legalização dos transgênicos teria na expansão da soja, grandes 
fazendeiros do Mato Grosso responderam que 'a produção provavelmente dobraria num curto 
período'. No vizinho Paraguai, os fazendeiros dizem ter reduzido o custo de produção de soja 
entre US$ 20 e US$ 40 por tonelada, apenas com a diminuição do uso de herbicidas. No que se 
refere ao Brasil, o nível de economia resultaria numa redução de 20% a 50% no custo por 
hectare.  
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