
“Um dos grandes problema agrários do Brasil é a 
sua estrutura fundiária: de um lado, um 

pequeno número de grandes proprietários de 
terras”




 O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (Ibra), hoje 

transformado em Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), realizou em 1965 o nosso primeiro cadastro 
fundiário e classificou as propriedades existentes, de acordo com 
os artigos 41 e 46 do Estatuto da Terra, em:

 a) módulo rural, o imóvel rural "que, direta e pessoalmente 
explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a 
força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso 
social e econômico, com área máxima fixada para cada região e 
tipo de exploração, e eventualmente trabalho com ajuda de 
terceiros";

 b) empresa rural, o imóvel que, tendo a extensão correspondente 
de um até seiscentos módulos, seja explorado "econômica e 
racionalmente", tendo cerca de 50% de sua área aproveitada;

A distribuição das 
propriedades rurais




 c) latifúndio por exploração é o imóvel que, tendo as 

dimensões equivalentes a de um até seiscentos 
módulos, "seja mantido inexplorado em relação às 
possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, 
com fins especulativos, ou seja, deficiente ou 
inadequadamente explorado";

 d) latifúndio por dimensão é o imóvel que, explorado, 
racionalmente ou não, possui dimensão superior a 
600 módulos da região em que se situa;

 e) minifúndio é o imóvel de extensão inferior a um 
módulo.




Propriedades Número Área ocupada

Grandes 
propriedades

87.594 187.762.627

Médias 
propriedades

249.423 65.963.185

Pequenas 
propriedades

893.440 52.453.538

Minifúndios 1.939.441 26.184.660

A análise dos resultados do cadastro realizado em 1992 indica que o 
Brasil é um país onde domina a grande propriedade, conforme podemos 

observar na Tabela abaixo.
Distribuição da propriedade no Brasil.

Fonte: Alas Brasileiro, 2002.




O Código Florestal Brasileiro, atualmente regulado pelo art.19, de 25 de 

maio de 2012. O Código estabelece limites de uso da propriedade, que deve 

respeitar a vegetação existente na terra, considerada bem de interesse 

comum a todos os habitantes do Brasil.

O primeiro Código Florestal Brasileiro foi instituído pelo Decreto nº 

23.793, de 23 de janeiro de 1934 revogado posteriormente pela Lei 

4.771/65, que estabeleceu o Código Florestal vigente.

RURALISTAS  x AMBIENTALISTAS



 O geógrafo Aziz Ab’Saber da USP criticou 2 o texto para o novo Código 

Florestal 2012 “por não considerar o zoneamento físico e ecológico de todo o país, 

deixando de lado a importância da diversidade de paisagens naturais no Brasil”. 3 O 

professor especialista na Amazônia com muito conhecimento da região e sua população 

sugeriu “a criação de um Código da Biodiversidade para implementar a proteção a 

espécies da flora e da fauna”.

 O Brasil pode estar perdendo a liderança na responsabilidade ecológica global, depois 

que a Câmara dos Deputados aprovou um novo Código Florestal 26 de abril de 2012 

disseram representantes da WWF e do Greenpeace. A aprovação do texto do deputado 

Paulo Piau (PMDB-MG) pode provocar uma mudança nessa percepção. “Para a WWF e 

o Greenpeace, a aprovação do texto é mais um reflexo de que o Congresso não estaria 

acompanhando a opinião pública”. O texto precisa ser apreciado pela presidente 

Rousseff, que pode vetá-lo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Florestal_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Florestal_Brasileiro


Transgênicos
Dezoito variantes de milho geneticamente modificado foram autorizadas pelo 

CTNBio, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia que aprova os pedidos de 
comercialização de OGMs.



Os principais transgênicos plantados no mundo são : soja 
(61%), milho (23%), algodão (11%) e canola (5%).
A maioria dos europeus rejeita os produtos transgênicos 
(pesquisa Euro barômetro) e consequentemente grande 
parte dos agricultores alemães são contrários aos 
transgênicos.
Insetos, pássaros e até mesmo o vento podem transportar o 
pólen de plantas transgênicas e 
assim contaminar plantações convencionais vizinhas, ainda 
que localizadas a grandes distâncias. A contaminação 
também pode ocorrer pelo uso comum de equipamentos de 
movimentação e armazenagem e no comércio. Pela 
evidente dificuldade técnica em proteger os plantios 
convencionais e orgânicos da contaminação transgênica 
(coexistência), muitas regiões e alguns países da União 
Europeia foram declarados por suas autoridades como 
Zonas Livres de Transgênicos. Tal precaução não coloca em 
risco a saúde dos consumidores, o meio ambiente e é um 
enorme diferencial competitivo no mercado internacional.



A Lei de Biossegurança tenta regulamentar duas 
polêmicas de uma só vez --a produção e comercialização 
de organismos geneticamente modificados e a pesquisa 
com células-tronco.

Os transgênicos são aqueles produtos acrescidos de um 
novo gene ou fragmento de DNA para que desenvolva 
uma característica em particular, como mudanças do 
valor nutricional ou resistência a pragas.

A polêmica em torno do plantio e da comercialização dos 
transgênicos passa pelos campos econômico, social e 
ambiental. Os defensores dos OGM argumentam que a 
biotecnologia aumentaria a produção de alimentos, o que, 
por sua vez, reduziria a quantidade de brasileiros vítimas 
da fome.
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