
AGRICULTURA BRASILEIRA 
Considerações Gerais: 
 

 Volumosa e diversificada; 

 Predomínio da forma extensiva; 

 Representa 10% do PIB Nacional (cerca de 100 bilhões de US$); 

 Ocupa pouco mais de 20% da PEA na atividade agrícola. EUA  2,2% / 

R. Unido 1,3% / Argentina 5,7%; 

 Prioridade nas culturas de rico (cana, laranja, café e soja); 

• CULTURAS DE RICO: intensa mecanização, utiliza os melhores solos (terra 

roxa, massapé e os s. de várzea) e voltadas para exportação. 

 

 Apresenta um subaproveitamento de terras. 

71,4% matas e terras não aproveitadas; 

21,2% pastagens; 

7,4% lavouras. 

Argentina  17% lavouras; 

EUA  21% lavouras. 



 Há ainda no Brasil 100 a 200 milhões de hectares potencialmente aproveitáveis 

para o aproveitamento agropecuário. 

 GRANDE CONTRASTE: o país é um grande produtor e exportador de gêneros 

agropecuários e detentor de uma grande população de subalimentados e 

famintos razões de tais absurdos: 

3) a falta de organização no comércio 

agrícola (estradas, armazéns, 

escoamento e fiscalização); isto 

permite o aparecimento do 

atravessador ou intermediário. 

4) a ausência de uma reforma agrária 

capaz de alterar a injusta estrutura 

fundiária. 

1) a herança do sistema colonial (grande propriedade monocultora voltada 

para o mercado externo). 

2) a mentalidade reinante sobretudo entre os grandes proprietários (eles vêem 

a terra como um bem pessoal e com a finalidade especulativa e não como 

um bem social gerador de emprego e renda). 





UM BREVE HISTÓRICO DA PROPRIEDADE DA 

TERRA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO: 
 Lei de sesmarias; 

 Lei de terras de 1850; 

 Estatuto da terra de 1964; 

 Plano nacional de reforma agrária de 1985 (PNRA do INCRA). 

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

(Características e problemas) 

 Elevação da produção; 

 Elevação da produtividade; 

 Elevação do preço da terra; 

 Diferenciação da área; 

 Diferenciação do produto; 

 Diferenciação do produtor; 

 Intensa mecanização; 

 Uso indiscriminado e abusivo de agrotóxicos, fertilizantes e insumos provocando 

a contaminação do solo, das plantas, das águas, além de provocar doenças e 

mortes ao homem do campo; 

 Proliferação da mão de obra temporária (peão, volante e boia-fria) e 

intensificação do êxodo rural. 


















