GEOGRAFIA DO BRASIL

Recursos Minerais

A mecanização e o emprego de insumos industriais constituíram as características
mais marcantes no início da modernização da agricultura brasileira, garantida por
uma política oficial de 
expansão do crédito agrícola (financiamento da produção).
Entendida também como um processo de penetração ou de desenvolvimento do
capitalismo no campo, a modernização acarretou, entre outros efeitos, grande
aumento na produção e nas exportações agrícolas, diversificação da produção e
ampliação da área agrícola.
O Brasil dispõe de uma das mais extensas áreas agrícolas (ocupadas por
estabelecimentos agropecuários) de todo o mundo, porém 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.
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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 monocultora, 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 veem 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 ocupada pelos
estabelecimentos rurais.
➢
O comércio da produção agrícola é outro grande 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 o 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.

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
.
MÓDULO RURAL – área suficiente para garantir ao agricultor e a sua família o
rendimento mínimo necessário para a sua sobrevivência e progresso econômico e
social. Leva em consideração as condições físicas e o uso do solo.
MINIFÚNDIO
– toda propriedade com tamanho inferior a um modulo rural.
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LATIFÚNDIO POR DIMENSÃO – é toda propriedade, produtiva ou não, com
tamanho superior a 600 módulos rurais.
LATIFÚNDIO POR EXPLORAÇÃO – é toda propriedade cujo tamanho varia
entre 1 e 600 módulos rurais que não é explorada de forma conveniente.
EMPRESA RURAL – propriedade com tamanho que varia entre 1 e 600 módulos
rurais com proveitosa exploração econômica.

• Os estabelecimentos rurais com área superior a 1.000 hectares (1 ha = 10.000
m²) representam apenas 2% do total e, no entanto, ocupam uma extensa porção
(45,9%) 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 produção 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.
• Do 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
.
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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 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.

MODOS DE EXPLORAÇÃO DA TERRA NO BRASIL
Existem dois modos fundamentais de exploração agrícola da terra: a direta e a
indireta.
A
exploração direta 
ocorre quando o proprietário, mantendo ou não empregados,
encarrega-se diretamente do trabalho com a terra. Nas grandes propriedades é
comum haver um administrador ou capataz para cuidar da fazenda e dos
empregados. Nas pequenas, os trabalhos são geralmente realizados pelo
proprietário e sua família.
A
exploração indireta 
é aquela realizada por terceiros ou não-proprietários. As
principais modalidades são as descritas a seguir.
• Parceria: 
o proprietário empresta a terra a terceiros em troca de parte da
produção que pode ser, por exemplo, a metade (sistema de 
meia 
ou 
meação) 
ou a
terça parte (sistema de 
terça).
• Arrendamento: 
a terra é alugado a terceiros, mediante pagamento em dinheiro,
em produção ou em prestação de serviços.
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• Ocupação: 
a terra é ocupada e explorada sem pagamento, com ou sem o
consentimento do proprietário.

RELAÇÕES DE TRABALHO NA ZONA RURAL
•
Trabalho familiar – agricultura de subsistência, pequena propriedade e
mão-de-obra familiar.
•
Trabalho 
temporário (bóias-frias) – são trabalhadores diaristas sem
vinculo empregatício.
•
Trabalho assalariado – são aqueles que possuem registro em carteira de
Trabalho remunerado conforme as leis, ou seja, a partir de um salário mínimo.
A seguir, observe o mapa elaborado a partir do cálculo da razão entre as menores
e as maiores propriedades rurais dos municípios brasileiros. O 
índice de 
Gini
mede a desigualdade. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade, no caso,
entre as pequenas e grandes propriedades.

Na figura B, observa-se a distribuição das 
posses de terra (imóveis rurais sem
registro legal, menores do que 100 hectares) e dos 
grilos (imóveis rurais sem
registro legal, superiores a100 hectares) pelo território brasileiro.
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TESTES
1. 
(UFSC)
Observe o gráfico abaixo.


BRASIL: CULTIVO DE SOJA, CANA-DE-AÇÚCAR, FEIJÃO E ARROZ
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A partir da interpretação do gráfico acima e com base nos seus conhecimentos,
assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S) 
sobre o tema agricultura.
01.
A fertilidade do solo e a sua disponibilidade não interferem na produção
agrícola.
02.

A biotecnologia aplicada às atividades agrícolas tem como único objetivo a

erradicação da fome, principalmente nos países do Eixo Sul.
04.

A produção de soja e cana-de-açúcar é muito mais elevada que a dos

produtos voltados para a subsistência.
08.

Sobretudo nas regiões mais ricas do planeta, a agricultura insere-se na

cadeia produtiva dos

agronegócios, cujas

culturas

registram

elevados

investimentos em capital e alta tecnologia.
16.

No Brasil, na década de 1970, como forma de aliviar a pressão sobre a

“conta petróleo”, intensifica-se a cultura da cana-de-açúcar para produção de
álcool como alternativa para substituir a gasolina nos motores dos veículos.
32.

Com a introdução dos cultivos da cana-de-açúcar e da soja, as

propriedades monocultoras deixaram de existir em toda extensão das terras
agricultáveis do território brasileiro.

2. (UFRGS) O Estatuto da Terra, elaborado em 1964, criou a unidade de medida
Módulo Rural. O imóvel rural com área superior a seiscentas vezes o módulo rural
médio fixado para uma região denomina-se
a) minifúndio.
b) latifúndio por dimensão.
c) latifúndio por exploração.
d) empresa rural.
e) latifúndio por especulação.

Página 7
com Prof. Giba

3. (UPF) O IBGE considera, para fins de comparação, três grandes categorias de
uso da terra: as lavouras (permanentes ou temporárias), as pastagens (naturais ou
plantadas) e as matas e florestas naturais. Entre 1996 e 2006, a área de lavouras
do país aumentou 83,5%, enquanto a área de pastagem diminui 3%. (TERRA;
ARAUJO; GUIMARÃES, 2008).
Considerando as mudanças apontadas pelo IBGE no censo agropecuário 2006
sobre o uso da terra no território brasileiro, marque 
V 
para as afirmativas
verdadeiras e 
F
para as falsas.
(__) Houve a substituição de áreas de pastagem por lavouras, principalmente em
razão da progressiva inserção do Brasil no mercado mundial de produção de
grãos, com destaque para a soja.
(__) Quanto ao aumento da área de lavoura, os resultados mais expressivos vieram
da região Nordeste (300%) em contrapartida com as regiões Norte (10%) e
Centro-Oeste (5%), onde ocorreu um menor incremento.
(__) A diminuição das áreas de pastagem no período revelou um uso mais intensivo
da terra, pois, paralelamente a essa redução, constatou-se o crescimento dos
principais rebanhos do país no mesmo período.
(__) Verificou a interiorização da pecuária bovina, com a ocupação de novas áreas
no leste do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina.
(__) Outra área de aumento da ocupação por bovinos está localizada ao longo do
Rio Amazonas e de alguns afluentes importantes, compreendendo desde o norte
do Pará, seguindo até o norte do Acre.
a) F – F – F – V – V
b) V – F – V – F – V
c) V – V – F – V – V
d) F – V – V – V – F
e) F – V – F – V – F
4. (UNISC)
Observe o gráfico abaixo sobre a questão agrária no Brasil:

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006 - Agricultura Familiar.
Analise as afirmativas:
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I- A agricultura familiar produz cerca de 70% do total de alimentos, mesmo
ocupando um quarto da área total.
II- O número de estabelecimentos rurais da agricultura não familiar/empresarial é
relativamente maior que o da agricultura familiar.
III- A diferença entre o número de estabelecimentos e a área ocupada por cada
um dos modelos revela uma situação de concentração de terras por parte da
agricultura não familiar/empresarial.
IV- A agricultura não familiar/empresarial, devido ao seu caráter exportador,
demanda intensa mão de obra. Já a agricultura familiar, como o próprio nome diz,
utiliza somente os membros da família como mão de obra.
V- A excelente condição socioeconômica da agricultura familiar brasileira nos
últimos anos está diretamente ligada ao apoio governamental expresso pela
ampla cedência de créditos ao setor.
Assinale a alternativa que contém somente afirmativas corretas.
a) I e II
b) I, III e V
c) II e IV
d) III, IV e V
e) I e III
5. 
(UFRGS) 
A sociedade brasileira, apesar de conviver com sinais de alta
tecnologia em alguns setores, ainda mantém traços de uma sociedade
patrimonialista que impede o desenvolvimento capitalista de mercado em seu
ciclo completo. Um exemplo disso é a permanência do uso da terra com fins
especulativos em detrimento da produção racional. A Lei de Terras, de 1850, e o
Estatuto da Terra, de 1964, marcam dois momentos de alteração da posse e do
uso do espaço agrário.
Os textos dessas leis estabelecem, respectivamente,
a) a permissão do uso da terra através de concessões do Governo Imperial; a
Reforma Agrária.
b) o acesso às terras devolutas através do instrumento de compra; a garantia do
direito de propriedade independentemente do seu uso.
c) o acesso às terras devolutas através do instrumento de compra; a elevação da
base técnica da agricultura e a Reforma Agrária.
d) a permissão do uso da terra através de concessões do Governo Imperial; a
elevação da base técnica da agricultura.
e) a permissão do uso da terra através de concessões do Governo Imperial; a
garantia do direito de propriedade independentemente do seu uso.
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Gabarito: 1. 
28
/ 2.b / 3.b / 4.e / 5.c
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