
AGROPECUÁRIA

Baixos investimentos em pesquisa, em assistência técnica ao ho-
mem do campo e na ampliação da rede de armazenamento contri-
buem para que este tradicional setor da economia mineira caminhe
apassos lentos rumo à modernização e à melhoria da produtividade

ENTRAVES

ESTRUTURAIS
agropecuária contribuiu favoravelmente para
o bom desempenho da economia mineira rio
ano de 1993. O setor, responsável por 15%
do PIB mineiro, acusou um crescimento de
3% em relação ao ano ante-
rior.

Este resultado é
bastante animador. ainda
mais se considerarmos a taxa
brasileira, que apresentou
variação negativa de quase
2%.

Os indicadores pes-
quisados mostram que oPIB
da pecuária aumentou 2% e
o da agricultura. 5%.

Os números da sa-
fra 92193 apontam resultados positivos da
maioria dos produtos agrícolas, inclusive
com aumentos do rendimento físico (quanti-
dade colhida por hectare). indicando expan-
são tecnológica e utilização de insumos de
melhor qualidade.

A área plantada de trigo aumentou
em cerca de 65%. e a produção quase do-

brou. passando de 8.661 t. (safra 91/92.)
para 17.038 t. A soja apresentou um acrés-
cimo de 17% na área plantada e de 15 11c na
produção. Outro produto que obteve bom

resultado foi o feijão, com au-
mento de 27%.

O algodão e o ar-
ioz tiveram decréscimo na pro-
dução: -10% e -3%. respecti-
vamente.

Com relação à úl-
tinia safra (93/94), observa-se
que tanto a área plantada quan-
to o volume da produção per-
maneceram praticamente inal-
terados, em comparação com
o período anterior. No entan-

to,à exceção do algodão, do feijão e da soja,
as demais cul-turas apresentaram decrésci-
mo no volume de produção. Apesar da
retração da área plantada, o volume colhido
de algodão expandiu-se em 12%. A soja e o
feijão acusaram crescimento de 9%,e 7%.
respectivamente.

A safra de arroz revelou-se inferior
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ENTRAVES ESTRUTURAIS

à passada em 9%, com retração também da área plantada.
Minas Gerais lidera a produção nacional de café

(45% do volume produzido), sendo responsável por 10%
da produção de grãos. Destaca-se, também, nas culturas de
batata, tomate e abacaxi.

A agroindústria, atualmente uni dos ramos mais dinâ-
micos da economia, apresenta boas perspectivas de expan-
são, com importante papel no desenvolvimento econômico
de Minas. Integram o parque agroi ndustrial do Estado iriai
de 9.900 empresas, destacando-se as dos segmentos de
laticínios, processamento de carne, café, açúcar e álcool,
bebidas, massas alimentícias e processamento de grãos.
Líder na produção nacional de leite e derivados, Minas
Gerais responde por um terço do volume total e conta com
mais de mil indústrias, implantadas em várias regiões do
Estado.

Não obstante estes resultados positivos e as boas
perspectivas de desenvolvimento da agropecuária, faz-se
necessária a atuação do Estado no sentido de corrigir
algumas distorções. que entravam a expansão do setor'a

o

curto prazo.
São históricas as dificuldades do pequeno produtor

rural, marginalizado do processo de modernização agrícola
e ocupando terras em regiões onde inexistern infra-estrutu-
ra e serviços básicos.

Dentre essas dificuldades cabe destacar: deficiência da
assistência técnica e extensão rural: baixos investimentos
eni pesquisa agropecuária: insuficiência e inadequação da
rede armazenadora: inacessibilidade a insumos e tecnologias.

A solução para alguns desses problemas estaria, se-
gundo técnicos da área, no aumento dos recursos orçamen-
tários estaduais para o setor.

O quadro financeiro- De fato, os demonstrativos da
execução orçamentária dos últimos anos mostram uma
participação baixa, embora crescente, da função "Agricul-
tura" no montante dos dispêndios do Estado. Em 1991 .esse
índice foi de 0,7%; em 1992, subiu para 1.2%: e em 1993,
para 1.5%. Estavam previstos, para o exercício de 1994,
Castos em tomo de 2.5% do orçamento elobal do Estado.
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ÁREA, PRODUÇÃO E VARIAÇÃO PERCENTUAL REFERENTES
ÀS SAFRAS 92193 E 93194 EM MINAS GERAIS

PRODUTOS

ALGODÃO
AMENDOIM
ARROZ
FEIJÃO

MAMONA
MILHO
SOJA
TRIGO
TOTAL

Fonte: IBGE

SAFRA 92193
ÁREA (ha) PRODUÇÃO

(ton)

	

88.439	46.494

	

1.435	1.899

	

402.682	705.235

	

521.670	362.064

	

740	742

1.476.030 3.800.970

552.745 1.120.604

	

4.638	17.038

3.048.379 6.055.046

SAFRA 93194
ÁREA (ha) PRODUÇÃO

(tons

	

84.155	52.099

	

1.382	1.694

	

366.681	644.837

	

550.180	386.010

	

608	579

	

1.486.192	3.681.779

	

583.906	1.220.107

	

4.467	16.406

	

3.077.571	6.003.511

VARIAÇÃO %
ÁREA (ha) PRODUÇÃO

(ton)

	

-4,8	12,1

	

-3,7	-10,8

	

-8,9	-8,6

	

5,5	6,6

	

-17,8	-22,0

	

0,7	-3,1

	

5,6	8,9

	

-3,7	-3,7

	

0,9	-0,8

A lei agrícola - Finalmente, não se pode deixar de	abastecimento. Colocadas em prática, irão contribuir para
mencionaraaprovação recente, pela Asse mbleiaLeg'slati-	dar noo impulso à atividade rural em Minas.

va. da Lei n° 11.405, que dispõe sobre a política estadual de
desenvolvimento agrícola. lnspiradaem PARTICIPAÇÃO DA FUNÇÃO
proposições apresentadas tio Semi iiá-
rio Legislativo Minas Terra, por enti-	AGRICULTURA NOS TOTAIS DAS DESPESAS
dades representativas do setor, a lei	 ORÇAMENTÁRIAS
constitui um passo fundamental para	 - EM Cr$ 1 .000,00 -
corrigir algumas das graves distorções
na atividade agropecuária.

A criação do Fundo Estadual de	 TOTAL DO	FUNÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Desenvolvimento Rural e do Conselho	ANO	 ESTADO	AGRICULTURA	PERCENTUAL
Estadual de Política Agrícola, o estí-
mulo à agroindustrialização. através	1990	 426.490,00	5.816,00	 1,4
da implantação de projetos nas regiões
produtoras, e o incentivo à pequena	1991	 1.871.901,00	14,018,00	 0,7
produção e ao cooperativismo, através	1992	 22.446.305,00	274.794,00	 1,2
do crédito agrícola e de isenção e redu-
ção de alíquotas de tributos no âmbito	1993	 471.230.345,00	7.306.777,00	 1,5
do Estado, são dispositivos relevantes

g
	

1994(1)	6.046.796.154,00	149.161.656,00	 2,5
contemplados pela nova leislação.

Outras determinações referem-se
à pesquisa agropecuária, à assistência (1) Refere-se à Proposta Orçamentária para 1994.
técnica e à extensão rural, ao Fonte: Superintendência Central de Contadoria Geral - SEF.
armazenamento, comercialização e 

Balanço Geral, 1993.
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