
AGRICULTURA EM MINAS

Segundo levantamentos da Empresa de Assistência .Técnica e Ex-
tensão Rural (EMATER) de acompanhamento da safra agricola 87/88,
em 567 munidpios de Minas Gerais constatou-se uma tendênc.ia de es-
tagnação da agricultura mineira. De acordo com os progn6stlcos, ha-
verá redução de 1,78% na área plantada e aumento de 7.~~5%na produ-
ção das seis culturas pesquisadas: algodão, arroz, feljaO das águas,
mamona, milho e soja. (veja quadro abaixo)

SAFRA 87/88

Percentual de aumento ou diminuição
em relação à safra passada

CULTURAS ÁREA PRODUÇÃO

Algodão 4,80 112,86

Arroz -4,37 10,18

Feijão -0,54 20,29

Mamona -0,57 220,07

Milho -6,08 1,58

Soja 15,06 19,46

TOTAL -1,78 7,85

Fonte: EMATER - MG

o principal cereal produzido no Estado, ? milho, está com sua
área plantada sensivelmente reduzida, algo estlma?o em 102.268 hec-
tares, o que equivale à redução de oferta d~ 200 m~1tonelada.s do p.ro-
duto em 1988. Como o milho é a base da allmentaçao para aVicultura e
suinocultura, sua escassez forçará a elevação dos preços destes p_rodu-
tos, agravando ainda mais as deficiências alimentares da populaçao.
. Notou-se ainda, que a agricultura mineira está passando por um
retrocesso tec~016gico, com redução do uso de fertilizantes e ?e. se-
mentes de maior capacidade produtiva e a perda de fmpeto da Irriga-
ção na cultura de arroz.

O único cereal que teve sua área plantada aumentada foi a soja,
num total de 80.217 hectares.
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Para o engenheiro agrônomo da EMATER, José Fausto Borges,
responsável pelo acompanhamento da safra, vários obstáculos estão
impedindo a expansão da atividade agrícola no Estado: a falta de uma
polltica agrlcola consistente que proporcione reais incentivos ao pro-
dutor rural a manter ou ampliar a área cultivada com produtos essen-
ciais; o declfnio da atividade econômica; o clima desfavorável e os
constantes aumentos nos custos de produção. Para reverter esta situa-
ção, ele considera necessária a adoção de medidas de médio e longo
prazos que ampliem o mercado para os produtos agrlcolas, através da
melhoria efetiva dos salários e da criação de atrativos para o capital
estrangeiro, dentro dos limites de proteção do interesse nacional.

Para o economista Fernando Homem de Melo, a distância tecno-
lógica entre o Brasil e os parses desenvolvidos é o principal fator que
impede o aumento da produção agrlcola nacional. A produtividade de
milho é o exemplo que ele estudou mais recentemente. Embora o Bra-
sil seja o terceiro maior produtor mundial desse cereal, em produtivi-
dade fica em 11'? lugar, quase empatado com a índia. "Não adianta na-
da produzir 1,6 mil quilos de milho por hectare se a Argentina produz
37 mil quilos por hectare", diz ele, acrescentando que o aumento de
produtividade s6 ocorrerá com o investimento em tecnologia.
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