
 

 
1. SISTEMAS AGRÍCOLAS 
Os sistemas agrícolas compreendem uma forma de entendimento das 
estruturas de produção agropecuária envolvendo fatores como: 
• Uso de força de trabalho: capitalista (venda do trabalho) ou não 

(mão-de-obra familiar) 
• Tecnologias aplicadas 
• Estrutura fundiária 
• Mercado consumidor 
 
São sistemas agrícolas:  
1.1. ITINERANTE 
• Ou Roça, ou Coivara 
• Força de trabalho: pré-capitalista (freqüentemente, familiar). 
• Pequeno volume de produção.  
• Posse de terras públicas ou de terceiros sem regularização legal: 

posseiros. 
• Baixas tecnologias: volume de produção reduzido 

o Mercado local 
o Insustentabilidade ambiental para a produção 

 
ETAPAS:  

 
OBS.: Enquanto a coivara praticada pelos índios sul-americanos pré-
colombianos era pouco danosa ao meio ambiente, essa mesma técnica 
aplicada na atualidade gera forte impacto ambiental. Isso decorre de dois 
fatores: primeiro, a intensidade de aplicação dessa técnica era muito 
menor entre os índios pré-colombianos; segundo, a sociedade indígena 
era de subsistência enquanto a atual é capitalista (produção para o 
mercado).  
 
1.2. CAMPONÊS 
• Pequena propriedade. 
• Mão-de-obra familiar. 
• Mercado e tecnologias variáveis 

o Produtos de alto valor agregado 
� Vinho  
� Qualificação da força de trabalho 

� Mercado: potencialmente, mundial 

o Produtos de baixo valor agregado 
� Alimentos – mercado interno 
� Baixa qualificação profissional 

 
1.3. PLANTATION 
• Grande propriedade 
• Exportação 
• Monocultura 
• Mão-de-obra barata 
 
1.4. SISTEMAS COLETIVISTAS 
Uso Comunal da terra como os kibutz em Israel, os kolkhozes na URSS, 
as comunas populares na China, os ejidos no México e os faxinais no 
Brasil.  
Esses sistemas comunais entraram em decadência ou foram extintos 
nos anos 1990 devido ao fim do socialismo ou pelo avanço da 
liberalização da economia.  
 
1.5. AGRONEGÓCIO 
Maturidade capitalista da produção agropecuária quando a produção no 
campo torna-se parte de cadeias produtivas lideradas pela industria e 
dependentes do capital financeiro. 
Exemplos: cana – açúcar e álcool; soja – rações; algodão – têxteis; 
pecuária – carnes processadas.  
 
Se o agronegócio venda sua produção para determinados setores 
industriais (produção de matérias-primas agrícolas) precisa comprar 
máquinas e insumos de setores industriais. Assim, a indústria orbita o 
agronegócio aumentando a dependência do campo em relação à cidade.  
 
1.5.1. CONSEQUÊNCIAS E PROBLEMAS DO AGRONEGÓCIO 
• Submissão do campo à cidade (indústria e capital financeiro) 

o Oligopsônios: rompimento da concorrência perfeita; 
compra dos produtos agropecuários por poucas 
empresas com capacidade de definição dos preços 
agrícolas.  

o Necessidade de compra de máquinas, equipamentos, 
insumos (entre os quais os Organismos Geneticamente 
Modificados – OGM) 

• Baixa capacidade de geração de empregos devido à mecanização 
• Reforço da condição de exportador de produtos de baixo valor 

agregado pelo Brasil na Divisão Internacional do Trabalho 
• Impacto ambiental devido ao uso de agrotóxicos 
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o Fenômeno ampliado (impacto ambiental) com o uso de 
herbicidas nas culturas geneticamente modificadas.  

• Ampliação da concentração de renda  
o Apenas os grandes produtores possuem a disponibilidade 

de capital para o agronegócio 
o Esse processo acentua a concentração fundiária no 

Brasil, por si, um fenômeno concentrador de renda.  
• Expansão da produção em áreas de vegetação nativa 

o Soja – floresta amazônica 
o Cana – cerrado 

 
2. NOVO CÓDIGO FLORESTAL 
2.1. Áreas de Preservação Permanente (APP) 
Segundo o código florestal de 1965, são APP’s: 
I – situadas em faixa marginal (rios) 
II – ao redor de nascente ou olho d’água 
III – ao redor de lagos e lagoas naturais 
IV – vereda e fixa marginal 
V – topo de morros e montanhas 
VI – linhas de cumeada 
VII – encosta ou parte desta 
VIII – escarpas e bordas de chapadas 
IX – nas restingas 
X – em manguezal 
XI – em duna 
XII – altitude superior a 1800m 
XIII – locais de refúgio ou reprodução 
XIV – locais de refúgio ou reprodução animais em extinção 
XV – praias, em locais de nidificação e reprodução 
 
2.2. Já a Reserva Legal (RL)  caracteriza-se como  
“Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável 
dos recursos, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora 
nativas.” 

 
 
2.3. Novo Código – Congresso e Presidência 
Vamos refletir sobre a proposta aprovada na Câmara dos Deputados 
com os seus problemas potenciais. Ao mesmo tempo, vamos averiguar 
como o veto da Presidência alterou o texto do Congresso.  
 
2.3.1. Proposta de redução da Reserva Legal 
Os ruralistas argumentam que as regiões Centro-Oeste e, 
principalmente, Norte encontram dificuldades ainda maiores para o 
desenvolvimento econômico e bem-estar da população com as 
restrições de uso do espaço natural impostas pelo Código Florestal. 

Assim, a redução da RL abriria margem para investimentos, geração de 
empregos e renda nessas regiões. Entretanto, resta a pergunta: até 
quando a noção de desenvolvimento (herdada do Iluminismo) vai 
contrapor Homem e Natureza, natureza que deve ser superada, domada, 
destruída? 
Há outras formas menos agressivas ao meio para promoção do 
desenvolvimento regional. Além disso, as atividades agropecuárias não 
são fortes na geração de emprego pois são mecanizadas. Essas 
mesmas atividades geram outras formas de impacto ambiental na 
construção necessária de rodovias, ferrovias ou hidrovias para 
exportação da produção.  
Apesar dos potenciais problemas dessa proposta, a Presidente aprovou 
que a RL pode cair para 50% na região amazônica nos Estados que 
mantiverem 65% da área total como área de preservação.  
 
2.3.2. Proposta de isenção de RL para pequenos prod utores 
Pequenos produtores rurais com propriedades de até 4 módulos fiscais 
(MF) ficariam isentos de Reserva Legal sob argumento de suas áreas de 
exploração serem muito reduzidas para viabilizar desenvolvimento 
econômico e social para a família. Porém, a isenção sobre 4MF valeria 
para propriedades de maior porte.  
Vale lembrar que, mesmo que o argumento de redução da área 
explorável para agricultura familiar seja válido (algo bastante duvidoso), 
há outros dispositivos mais inteligentes para garantia de 
desenvolvimento econômico para o agricultor e, ao mesmo tempo, 
viabilizar conservação ambiental. O Bolsa Verde é um exemplo: os 
agricultores em Reserva Extrativista ganham um valor do governo para 
compensar a área que não pode ser afetada de vegetação nativa.  
 
2.3.3. Proposta de perdão da dívida dos desmatadore s 
Tramitou na Câmara a proposta de perdão das dívidas dos agricultores 
que desmataram até 2008 sob argumento de que a área desmatada 
pode ser muito antiga e já ter se tornado fato jurídico consolidado. Além 
disso, os ruralistas argumentaram que a penalização com multas e a 
obrigatoriedade de reconstituição da vegetação nativa onerariam o 
agricultor inibindo o volume da atividade em nível nacional.  
Entretanto, não é possível definir essa ilegalidade (desmatamento ilegal) 
como fato jurídico consolidado. Se assim fosse, não apenas 
permaneceria o passivo ambiental como haveria estímulos a outros 
desmatamentos ilegais.  
A Presidente vetou o perdão das dívidas no Novo Código propondo na 
Medida Provisória (MP) que os agricultores sejam perdoados se houver 
reposição da vegetação de acordo com a legislação.  
 
2.3.4. Redução das APP’s junto aos rios 
Novamente sob argumento de beneficiar os pequenos produtores, a 
bancada ruralista propôs que as APP’s fossem reduzidas nas margens 
dos rios para aumentar a área de plantio da agricultura familiar. O 
problema é que a redução desta APP aumenta a perda de solo por 
erosão, o assoreamento dos rios e os fenômenos de enchentes e 
alagamentos. Assim, a redução das APP’s que supostamente 
beneficiariam os pequenos produtores poderia, em futuro próximo, varrer 
toda a produção destes agricultores familiares em períodos chuvosos. A 
Presidente alterou essa proposta na MP.  
 
2.3.5. Outros aspectos 
Também houve veto da Presidente na proposta dos ruralistas de 
ocupação de APP em cidades. Além disso, os agricultores que não 
regularizarem sua situação em 5 anos perdem crédito agrícola.  
 
O Novo Código entrou em uma nova etapa de aprovação. Com o veto 
parcial da Presidente o texto segue novamente para aprovação pelo 
Congresso como Medida Provisória podendo passar por novas 
modificações. O Congresso tem um limite de 4 meses para fazer essa 
apreciação.  


