
A AGROPECUÁRIA BRASILEIRA 

I.  INTRODUÇÃO 

O Brasil é possuidor de uma das maiores áreas agrícolas do planeta, ocupando cerca de 3,5 
milhões de km2 ou 353,6 milhões de hectares (41,4% da área territorial do país). E há ainda no 
Brasil 100 a 200 milhões de hectares potencialmente aproveitáveis para uso agropecuário. 

O IBGE (Síntese dos indicadores sociais) aponta que, em 2000, havia 32,5 milhões de pessoas 
residindo em áreas rurais. Mesmo contando com uma imensa área agricultável, segundo 
pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), existem no país em 
torno de 29 milhões de pessoas (aproximadamente 4,9 milhões de famílias) vivendo abaixo da 
linha de pobreza absoluta e, portanto, possíveis deman-dantes de terra. 

A subalimentação e a fome que atingem milhões de brasileiros não decorrem da falta de 
alimentos, nem, de terras para produzi-los. Decorrem do injusto modelo agrícola e econômico, 
que excluiu milhões de pessoas do processo produtivo. 

A atividade agrícola deveria ter uma função social, atendendo prioritariamente a 
alimentação da população e as indústrias e, então, a exportação de excedentes. No entanto, é 
o inverso que acontece. 

Essa realidade resulta de vários fatores que estiveram na base da agricultura e da própria 
sociedade brasileira: 

•   A herança do sistema colonial, caracterizada por um modelo agrícola centrado na 
grande propriedade monocultura, com produção dirigida para o exterior, em detrimento da 
que atende o consumo interno. 

• A mentalidade reinante, sobretudo, entre os grandes proprietários (latifundiários), que não 
vêem a terra como um bem social, com a função de produzir alimentos, dar emprego etc., e sim 
como um bem pessoal, com finalidade especulativa (valorização ou revenda). Daí os baixos 
índices de utilização da terra para fins agrícolas: apenas 510 mil km2, ou 13,2% da área ocupa 
pelos estabelecimentos rurais. 

•  O comércio da produção agrícola é outro grave problema. A falta de estrutura (estradas, 
armazéns, fiscalização) possibilitou o aparecimento de um poderoso grupo de intermediários ou 
atravessadores, que mantêm os preços baixos para o produtor e elevados para o consumidor. 

A solução para esses problemas, bem como para esses de acesso à terra e o da fome, 
implica um elenco de medidas, entre as quais se destacam: realização de uma reforma agrária, 
mudança na distribuição da renda, criação de mais empregos rurais, melhoria da produtividade 
e eliminação, ainda que parcial, dos intermediários. 

 

II. ESTRUTURA FUNDIÁRIA 
 

Por estrutura fundiária entende-se o modo como as propriedades ou estabelecimentos rurais 
estão socialmente distribuídos. 

A extrema desigualdade na distribuição social da terra é a principal característica da 
estrutura fundiária brasileira. A frase que melhor sintetiza essa característica é: poucos com muita 
terra, e muitos com pouca terra. As tabelas mostram a evolução dessa estrutura. 



• Os estabelecimentos rurais com área superior a 1.000 hectares (1 ha = 10.000 m2) 
representam apenas 1% do total e, no entanto, ocupam uma extensa porção (39,5%) das 
melhores terras agrícolas do Brasil. São os latifúndios, grandes propriedades rurais, muitas vezes 
improdutivas ou inadequadamente exploradas. 

O Brasil apresenta a maior concentração de terras do planeta, com o maior número e 
tamanho dos latifúndios.  

A situação agrava-se pelo fato de que apenas uma parcela reduzida da área dos 
latifúndios é destinada à redução agrícola — e mesmo assim para produtos de exportação ou 
agroindustriais. A ociosidade e o subaproveitamento (baixo índice de utilização) da terra são as 
principais características dos latifúndios. Enquanto isso 4,9 milhões de famílias sem terra são 
impedidas de produzir alimentos por não possuírem terra ou por esta ser escassa ou ainda por 
não dominarem técnicas de produção. 

 •  O número total de estabelecimentos rurais, 89,3% são propriedades de menos de 100 
hectares e ocupam apenas 20% da área agrícola total. Sabemos também que os de área 
inferior a 10 hectares representam cerca de 50% do total e ocupam apenas 2,7% da área 
agrícola do país. São os minifúndios, pequenas propriedades rurais, geralmente exploradas pelo 
agricultor e sua família. 

As pequenas propriedades rurais concentram-se principalmente no sul do Brasil; nelas 
predomina o trabalho familiar e, em geral, apresentam grande eficiência produtiva. 

Embora ocupem parcela tão reduzida da área agrícola do país, esses estabelecimentos são 
mais bem aproveitados do que os latifúndios, ou seja, são menos ociosos. São responsáveis por 
grande parte das chamadas culturas de alimentação básica ou de subsistência (arroz, feijão, 
milho etc.), sustentando a atividade produtiva agrícola do país e fornecendo alimentos para a 
população. 

Além disso, os estabelecimentos com áreas menores de 100 hectares são as unidades de 
produção que mais geram empregos na área rural. Dados do último censo agropecuário (1996) 
mostram que esses estabelecimentos absorviam mais de 80% da mão-de-obra agrícola. Os 
estabelecimentos acima de 1.000 hectares empregavam somente 4,2% do pessoal ocupado em 
atividades agrícolas. 

A estrutura fundiária brasileira pouco se modificou nos últimos anos. As pequenas mudanças, 
ao invés de reduzir, aumentaram a concentração fundiária. 

Os pequenos agricultores estão abandonando as atividades agrícolas (150 mil famílias saem 
anualmente do meio rural), principalmente devido à ausência de uma política de fixação à terra 
e às dificuldades encontradas (juros altos, preços elevados dos insumos, dificuldades de 
transporte e de comercialização). Por outro lado, muitos desses estabelecimentos — de 
pequenas dimensões e explorados com técnicas rudimentares — não conseguem assegurar a 
subsistência do agricultor e sua família. 

A modernização acelerada da agricultura e a pobreza nas áreas rurais ocasionaram o 
êxodo rural (deslocamento de pessoas das áreas rurais para as urbanas), gerando pressão nas 
cidades e um processo de urbanização caótico e acelerado. Os problemas dos migrantes do 
meio rural (subemprego, pobreza, baixa instrução) são transferidos para as grandes metrópoles, 
agravando o quadro da exclusão social urbana. 

O maior contingente do êxodo rural é formado pelos trabalhadores assalariados, que são 
expulsos do meio em que viviam por vários fatores: mecanização agrícola, falta de 



oportunidades no campo (acesso à terra, escola, moradia, profissões), além dos desastres 
naturais, como secas e inundações, entre outros. 

O êxodo rural assumiu proporções assustadoras na segunda metade do século XX. De 1950 
a 2000, o percentual de brasileiros que vivia no campo caiu de 64% para menos de 20% da 
população total . Redução semelhante ocorreu com a população ativa do setor primário 
(agropecuária): de 1950 a 1999, o percentual diminuiu de 60,7% para 19,0% . 

 

UM BREVE HISTÓRICO DA LUTA PELA TERRA NO BRASIL 

Desde o início da colonização, houve no Brasil o sistema de posse das terras, no qual o 
posseiro ocupa e trabalha a terra, mas não é o proprietário. Em 1850, foi elaborada a Lei de 
Terras, que preservava a estrutura da sociedade colonial, assentada na grande propriedade 
fundiária, na monocultura de exportação e no trabalho escravo. Essa lei favorecia apenas os 
grandes proprietários, pois extinguia o acesso à terra por meio da posse e tornava obrigatória a 
sua compra em leilões, com pagamento à vista. A propriedade da terra tornou-se um sonho 
distante para a população pobre, para os imigrantes sem posses e depois para os recém-
libertos, com o final da escravidão, em 1888. 

Ao longo de cinco séculos de ocupação do território brasileiro, a grande concentração 
fundiária esteve ligada ao maior problema agrário do país — a luta pelo acesso à terra e a 
violência no meio rural. 

Recentemente, grande parte das pequenas propriedades foi englobada por empresas 
agrícolas e milhares de trabalhadores assalariados perderam os empregos. Essa situação forçou 
migrações e expandiu os conflitos e a violência no campo, aumentando a pressão populacional 
sobre as cidades e agravando os problemas urbanos. 

As lutas no meio rural tornaram-se mais organizadas a partir da década de 1950, com o 
surgimento de ligas camponesas, de sindicatos rurais e pela atuação da Igreja Católica e do 
Partido Comunista Brasileiro. 

A aprovação do Estatuto da Terra (1964) constituiu a estratégia para apaziguar as 
insatisfações no meio rural. As metas estabelecidas no projeto eram basicamente duas: a 
execução de uma reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. Décadas depois, po-
demos constatar que a primeira meta ficou apenas no papel, enquanto a segunda recebeu 
grande atenção, impulsionando o desenvolvimento capitalista ou empresarial da agricultura. 

Desde 1985 tem sido adotada apenas uma política de assentamentos de famílias no meio 
rural, sem uma reforma de base, rápida e abrangente. Para que uma reforma agrária tenha 
resultados positivos, a distribuição de terras precisa ser acompanhada de recursos para produzir 
e assistência técnica ao produtor. 

Os conflitos fundiários, nas últimas décadas do século XX, espalharam-se por todas as unida-
des políticas do país. Nem mesmo a expansão da grande fronteira agrícola (espaço em 
processo de ocupação pela agropecuária) da Amazônia, na década de 1970, foi capaz de 
atenuar o grave problema dos trabalhadores sem terra. Houve, de fato, uma multiplicação de 
pequenos estabelecimentos rurais na Amazônia. No entanto, os grandes estabelecimentos, 
sobretudo, aqueles ligados às empresas nacionais e estrangeiras, cresceram bem mais do que os 
pequenos, beneficiados pela legislação e por incentivos governamentais. Muitos dos pequenos 
estabelecimentos (pequenos posseiros, terras indígenas) foram incorporados ou eliminados pelos 
grandes. 



No processo de expansão da fronteira agrícola, para formar as fazendas, houve um intenso 
movimento de grilagem, ou seja, apropriação de terras por meio de falsificação de documentos 
ou de subornos dos responsáveis pela regularização fundiária. Há grileiros que agem a mando 
de grandes proprietários rurais, ocupando terras de posseiros e de indígenas. 

Na década de 1980 formou-se o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que 
luta pela reforma agrária, promovendo ocupações (em geral de áreas improdutivas), 
pressionando o governo, formando cooperativas. As pessoas que participam desse movimento 
levam uma vida precária. 

Muitas áreas ocupadas pelos sem-terra são de terras devolutas, isto é, pertencem ao 
domínio público, mas não são utilizadas. É o caso de parte das terras do Pontal de Parapanema, 
região de muitos conflitos, no estado de São Paulo, limite com o Paraná e o Mato Grosso do Sul. 

Uma reforma insuficiente 

O agravamento dos problemas do campo, sobretudo, o aumento dos trabalhadores rurais sem 
terra, organizados em um movimento cada vez mais atuante — o MST —, fez aumentar o clamor 
pela reforma agrária. A política governamental de impor pesada taxação às terras improdutivas 
e desestimular, com isso, a especulação imobiliária, tem dado poucos resultados. Além disso, 
permanece elevada a percentagem de terras não-produtivas — 62,4% —, como se pode ver no 
mapa baixo. 
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Diante dessa realidade, aumentam as pressões pela redistribuição fundiária, a ser feita à 
custa de desapropriações de terras, ao lado da ocupação de áreas devolutas.  

Pela Constituição, promulgada em 1988, só podem ser desapropriadas pela União, para fins 
de reforma agrária, os imóveis que não cumprirem sua função social. Diz a Carta Magna que a 
função social da propriedade é cumprida quando ela é aproveitada de modo racional e 
adequado, os recursos naturais são devidamente utilizados, o meio ambiente é preservado, as 
leis trabalhistas são cumpridas e a terra é explorada de modo que sua exploração favoreça o 
bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Além disso, um imóvel só pode ser 
desapropriado se estiver classificado como grande propriedade (com mais de 15 módulos 
fiscais) e desde que não seja produtivo. 

A classificação de uma propriedade em produtiva ou não-produtiva, excluindo-a ou 
tornando-a legalmente passível de desapropriação, dá origem a discussões, até mesmo na 
Justiça. A possibilidade de questionar em juízo a classificação feita pelo Incra permite que muitos 
latifundiários evitem ou retardem a desapropriação de suas terras. 

Apesar disso e das resistências políticas da chamada classe ruralista, a reforma agrária tem 
avançado, embora timidamente, ganhando alguma celeridade quando aumentam as pressões 
reivindicatórias do MST, principalmente, por meio da ocupação de terras desapropriáveis (foto a 
seguir). De 1985 ao ano 2000, o Incra promoveu o assentamento de 577 mil famílias de sem-terra 
cadastradas no Programa Nacional de Reforma Agrária; 70% desses assentamentos foram feitos 



a partir de 1995. Mas isso tem sido insuficiente, como denotam os conflitos no campo, cada vez 
mais agudos. 

 

Reforma agrária e desenvolvimento 
 

"A maior parte dos pobres — cerca de três quartos, na maioria dos países em desenvolvimento — 
depende da agricultura para a sua subsistência. O crescimento da produtividade agrícola de pequena 
dimensão foi um fator essencial na redução da pobreza em países como China, Japão e Coréia do Sul. A 
melhoria da produtividade da agricultura de pequena dimensão faz mais do que beneficiar os agricultores. 
Cria também empregos dentro e fora dos pequenos e médios estabelecimentos rurais e reduz os preços de 
alimentos, fibras têxteis e madeira para o construção de moradias. Os países do leste asiático reduziram a 
pobreza primeiramente por meio da intensificação agrícola e posteriormente pelo desenvolvimento indus-
trial intensivo em mão-de-obra." 

ONU/PNUD. Relatório do  

desenvolvimento humano, 1997. 

Nova York/Lisboa, Tricontinental, 1997. 

 

MODERNIZAÇÃO 

O bom desempenho das exportações do setor e a oferta crescente de empregos na 
cadeia produtiva não podem ser atribuídos apenas à vocação agropecuária brasileira. O 
desenvolvimento científico-tecnológico e a modernização da atividade rural, obtidos por 
intermédio de pesquisas e da expansão da indústria de máquinas e implementos, contribuíram 
igualmente para transformar o país numa das mais respeitáveis plataformas mundiais do 
agronegócio. A adoção de programas de sanidade animal e vegetal, garantindo a produção 
de alimentos saudáveis, também ajudou o país a alcançar essa condição. 

É evidente, entretanto, que o clima privilegiado, o solo fértil, a disponibilidade de água e a 
inigualável biodiversidade, além da mão-de-obra qualificada, dão ao Brasil uma condição 
singular para o desenvolvimento da agropecuária e de todas as demais atividades relacionadas 
ao agronegócio. O país é um dos poucos do mundo onde é possível plantar e criar animais em 
áreas temperadas e tropicais. Favorecida pela natureza, a agricultura brasileira pode obter até 
duas safras anuais de grãos, enquanto a pecuária se estende dos campos do Sul ao Pantanal de 
Mato Grosso - a maior planície inundável do planeta. 

Para fortalecer essas vantagens competitivas, tornando o agronegócio um investimento 
ainda mais atrativo, o governo tem modernizado a Política Agrícola. A espinha dorsal desse 
processo é o seguro rural. Indispensável à garantia de renda do produtor, ele também é 
essencial à geração de empregos no campo, ao avanço tecnológico e à efetiva incorporação 
do setor ao mercado de capitais. 

Outros modernos instrumentos de Política Agrícola, como o Fundo de Investimento do 
Agronegócio (FIA), o Certificado de Depósito Agropecuário e o Warrant Agropecuário, têm sido 
desenvolvidos e aperfeiçoados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com 
isso, o governo busca atrair parte do patrimônio de mais de US$ 165 bilhões dos fundos de 
investimentos ao financiamento das atividades agropecuárias para impulsionar ainda mais o 
setor por meio do crédito rural. 

O governo acaba de modernizar os contratos de opção de venda, trazendo o setor privado 
para dentro das políticas públicas do setor. Dessa forma, aumenta o potencial de alavancagem 



dos recursos públicos aplicados na agropecuária e garante ainda mais liberdade ao setor 
privado. Essas mudanças, certamente, impulsionarão ainda mais o agronegócio, responsável 
pela totalidade do superávit da balança comercial brasileira nos últimos anos. 

Com uma população superior a 170 milhões, o Brasil tem um dos maiores mercados 
consumidores do mundo. Hoje, cerca de 80% da produção brasileira de alimentos é consumida 
internamente e apenas 20% são embarcados para mais de 209 países. Em 2003, o Brasil vendeu 
mais de 1.800 diferentes produtos para mercados estrangeiros. Além dos importadores 
tradicionais, como Europa, Estados Unidos e os países do Mercosul (Argentina, Uruguai e 
Paraguai), o Brasil tem ampliado as vendas dos produtos do seu agronegócio aos mercados da 
Ásia, Oriente Médio e África. 
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