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AUTILI ZÇO DAS TERRAS NA 	 BRAS ILIEIPIM--  

1. As flstatsticas Globais 

O Censo de 1960 registrou para o Brasil corno um todo uma 
ârea agrcola de 249 862 142 ha. A utiliaçio dessa ârea pode ser 
visualizada no quadro abaixo: 

Quadro 1 - Brasil -_ QÇ - Uti lização das Terras 

Ârea 	Total Lavouras Pastagens. Matas Te ras 	In Terra 	Im 
há ha ha ha u.itas produtivas 

249 862 112 28 712 209 122 335 386 57 945 105 28 174 	779 12 694 663 

100,0% 11,49% 48,96% 2349% 11,28% 

Pode-se observar que crca de 4)% da iira dos estabeleci 
ntentos ocupada por pastagens, enquanto 11,5% uti'iza-
d -  em lavouras. 

Essas percentagens so varivei.;, no mtanto fl  segurdo o 
tamanho do estabelecimento e sua locaiiz tço rgiona1 

Segundo as classes de área, a u:ilizao das terras pode 
ser visualizada nos Quadros II e III, anexos., 

As principais conc1uses que se podsm extrair da.ani1ise 
dsses quadros so as seguintes 

(*) Consideraç6es preliminares feitas à xnargen e pesquisa em cur-
so s5bre a estrutura agrária brasileira, a •.rgo de Gervsio 
Castro de Rezende. Circu1aço limitada, c)bj€tivafldo 1ev.ntr 
a discussão dê alguns pontos bsicos. 



. medida qu auiuentt a 	ea do 	a: cJ.:i,rirto, 
os extremos & 37,6 na faixa de 	2 ;ectdres E O2% 
estabelecimentos maores de 100 )00 hei.ares0 

Dentro do ramo das avouras, poz out:o .T.adc,  noti 
mente tendência de aumentar a p ti:±p:ão das 
permanentes nas faixas maiores, oeo c inverso p&; 
as lavouras tempori:ias. 

A importância relativa das pastgens n ut1lizaçio das e:  

ras é crescente com o tamanho dc esab ,ecimeno. De Um : 

tremo inferior de 6 chega a at1:gi 61 ni faix 	2 0UC 
U 	 1) 

5 000, mostrando claramente uma :?reer:  ci dos çrands 
tabelëcimentos pela pecuária. 

4 	Dentro do gênero pastagens, entretanto, nota-se cue a fa 
xas menores apresentam proporcic:almen L•. m.is ps;tos 
mados u do que os grandes estabelecimenbos. 

51 	Concius6es similares podem ser €xtratd i ccm relação s 
tas, inclusive quanto as matas r.turai3 e E.s referst 

6 	Já a proporção de terras inculta 3 apre 3  nt-. rin cciprta:: 
to diferente0 At o limite de EO ha ei SE elev . p 
tir do grupo de área 50 a 100 hF., aire$nt. lige>.. ten 
cia decrescente. 

7. As terras improdutivas parecem istri±u 
te pelos grupos de área, situan.D-se ea :re os exe.n 
5,6% da área total. 

Os dados estatísticos evidenciain porta kto, cue  
?ao das terras na agricultura brasileira z.prezjertt especfi:ida 
Lmportant es em função da área total do estabe.acL ento0 

Cumpre, entretanto, antes de anlisar e:;sa; con us3es 
•?resentar algumas peculiaridades regionais que p 'den ser Ldettfi 
ias no c uadro i 	a secjuir.  



TE Ârea de 
Lavouras 

(ha) 

f.rea de 
£stagen3 

(ha) 

.. ? 219 
14 

 
656 

719 
124 

50 L4  350 
. 

	

09P3 529 

8.50 634 

432 302 
6 385 625' 
7 616 033 

12 912 320 
1 J6t 879 

Ârea Total 
Regiõe 

(a) 

Ncrte 23 453 086 

Ncrdeste 43 854 774 

Leste G41  270 479 

Sti 58 297 238 

C Oes.e 	59 986 565 

• tlerras 
Ir cull;aE; 

(h:j (ha 

17 117 6l 3 005 
10 0 311 8 932 3 
10 )32 038 7 118 

9 46 146 5 222 	: 

10 ii8 .111 3 894 9 

uaLro IV -- rea ASr o!aet5tiii.zajiocias Te: a.cjtmdo .:' 

- 19S0 

A. Absolutos 

1-',1:SIL 	249 E62 142 28 712 209k2. 33 38657 45 1.C5 28 174 

B. Percentg.ns 

3t 	gi3€ 	; Tctal 

N ir t:e 1 ( O . 00 

No :áes1: 1(0,00 

Le;tE 1CO 3 Q0 
1(0,00 

c. 	C,  

Br .SIL 	i 0,00 

	

1.84 	1 	9,r 	72,98 

	

1456 	33,4 . 	24,01 

	

11,85 	552 	35,60 

	

22,14 	'Jd, 	17,06 
72 	 37,20 

	

1149 	46,95 	3,19 

2C.3 

1] 	0 E 
: 

€ 	4• 

Ârea de 
Lavou 

Âreae 	1 era T6ra:k 
Past. -JI5 !.tas i ucu t: - :cin roi 

1\.:quntas conc1 	1nt3rart.es r''  s i 

r.tnteiro 	d 	 as er - 

dE lavo- tras nas Regiões Norte e Cextro O.st 	21 iva*; 

p acen, observa-se a predoxninncia relativa i 
r ontrastandc ou a Regic, or, 'ue p 



cërca de 73% de suas terras eia matas. Em segundo :gar, as Regiões 
nordeste, fleste e Sul mostram um quadro relativarnnte hornogneo, do 
ponto-'de-vI.sta da utilização das terras. 

Desde que regionalmente sejam 
cumpre conuzir a analise a nível wenos 
monstrar facilmente, urna propo1'ço para 
ponderada 1as proporç6es regiortais, seni 
do cada re;io na área agrícola totaL 
de lavoura 3 (X) sôbre área total (Y) 

	

gXi_ 	Xi Yi 

	

- 	 Yi Y 

encontradas tais dl.ferenças, 
agregao. Como se pode de-
o totaJ d Brasil a rttdia 
o ou, pE ~.se3 as participzç6cs 
Exenpli ficando, a proporç.o 

;-guai a: 

Xi, Vi representando, respectivamente, a área iC i .voras e roa to 
tal dos esabelecirnentos na Reqião i. 

Pode-se observar pelo quadro abaixo, a n .riação no ilper  - 

f1 de utilização das terras, se nos restr:Lngmo.. cc conjunto d 
Regies NE, L e Sul. 

Quadro V - Utilizção das Terras   

.egiEei Ârea Lavouras Past:agens Mata Incultas ::mprod 

Nordesize 43 854 774 6 385 625 14 658 124 10 5:30 	:a1 8 932 872 :1 	34:7 3 4 2 
Leste 64 270 479 7 616 083 35 508 350 10 032 (38 7 118 708 3 95 300 

Sul 58 297 238 12 912 320 28 098 529 9 946 	2.461 5 222 821 : 	117 422 

Total :L66 422 491 26 914 028 78 265 003 30 508 995 :1 274 401 460 06 
100,00 16,17 47,03 18,33 12,78 5,63 

57 945 	.05 A .  174 779 13 694 663 BRASIL 249 862 142 28712 209 122 335 386 
100,00 11,49 48,96 23,19 11,28 5,08 

.s alteraç6es principais ocorreram mi pr4 porçao de lavouras 
pe.a exclusão das Regi3es Norte e Centro-t)ese - e na partit:ipação 



dis matas, j á que a Região Nor:e deixou de inf: .uenc.ar o total do 
B::asil. Zsdeuiais destinaçaes da área tOt.i, ontdo 4  no sof::erzm 
viriçaes significativas. 

Uma foia interessante de analisar a- inZiu.•ncias regia-
n is consiste em descer ao nEvl das classes d área. EVentUa152enie 

unta propoxço verificada para una faixa de áre - : La dist:cibuiço 
riicionai - poderia representar simplesmentE co; iç ;e. espicas 
d uma reçião, desde que esta detivesse uma pa:tcpaço e1e'rada na 
área agrícola total da classe. V&-se, portant, que podemos identi 

f.Lca:c essa e influáncias regioniis mediante 2 a lies a distrhui-

ço dos estabelecimentos por g:upoe de área se undt ac, grandes rec ; .i. 
6s, e as formas específicas rcgionais de ttil.zaço cas ter:a;,pc..r 

faixas de área. 

Vamos proceder à priaeira análise, e' m w>oic no Quad::o 
en anexo. 

Os aspectos mais significativos õ: 

1. 	A elevada concentração dos grandes e.tabiec imentos nas 

regiaes Norte e Cent:o-Oeste, conindc om a pequena par 

ticipaço dessas Reg;.6es nas fai:as iteno:es; 

2 • 	A elevada concentração dos pequer.os & stai 3e1E cimentos (me- 
nores de 5 hectares) no 1ordeste e dii tim ta pa;ctifipa-

ço da Região Sul, nus estabeleci:nen os om área mnur to 

que 2 hectares. 

:3. 	A baixa participação das regiões :orast, teste e Sul io 

numero e área dos es :abe1ecimentc ii c1u; :doE rias 	f.iixs 

do extremo superior. 

A análise dos fat6re: que geram ste qu.a tro ccinst:Ltu;.rá ob 

juto de p!eocupaçaes posteriorts. Por enqt.ant, cbe apreseetnr ai 

guinas indicaçaes quanto ao efe:..to dessas dl fer nte p rt.icipatçdes r3 

g:.onais nas estatísticas nacionais. Consi.3re:L tos •ts egi6es Nurtt 

Cnt:co-Oeste, de um lado, e as Regiaes Nor.est, Lst e Sn:L. de (:U 

t'o. No Extremo inferior, os stabelecimer.os de <trez infecio;: a 50 

hn copreendï 	em 1960, c::ca e 14% da iíra tutaJ do E;as;i; nu 
ctrnjinto cas 3 Regioes re±erids, contudo, ele pa a re]?reent:a: 
portO de 19%. No outro extremu os es tabele rim nto de árez. superio: 
a 10,000 ha diminuem sua partiipaço de 1E,6% par.L 5 1% da área 1:o-
tal, quando subtraimos nesse c'mputo as Reç15e. No:te e Cen-roOeE't. 

Levando em conta essa concentraç d s e.: ;tal elecmmen :os ui 



ores nas Rsgi6es Norte e Centro-Oeste, poder-se-ia supor que ascon-

clus6es obtidas nos Quadros II e II  no f&sem representativas para 

as demais regi6es; em vista disso montamos os Quadros VII e VIII, em 

anexo0 Como se pode notar, permanecem integraimene as obserwiç&s 

féitas ná página 2, a prop6sitõ de distribuição nacional0 À raedi&t 
que avançamos nas faixas de área, ganha predominância a Easta.em, o 

correndo o contrário cõm a utilização em lavouras 

• 	Esta análise, evidentemente, incapaz de servir de €opx'o 

vaçio da uniformidade da Agricultura brasileira,mesmo porque 

surdo admitir isso0 Entretanto, ela permite que tratemos a utilizarn 

ção das terras, num primeiro estágio, de uxr' ângulo global, captandà 

os elementos comuns as várias regi6es; a análise a nível menos agre-
gado poderá ser 'feita, então, tendo corno referência o conjunto de A 

gricultura brasileira, partindo da hip6tesede que o estudo das vá-

rias regi6es não pode. ser feito de manira independente0 

A primeira constatação que., CSt;___sticamente, não  re- 

jeitada a hlp6tese de correlação entre a forma de utilização ds te 

ras e o tamanho, êste Ciltlino tomado como variável :ndependente 

pre, entretanto, procurar analisar o significado &sta correiaão 

a entramos prpriamente nas dscuss6es que constiuem o objet:lvo 3i 

te trabalho0 	. 	. 	. . . 

Nesse sentido, existe a tese de associaçJo entre o t.manh 

do estabelecimento e a qualidade nm dia t da terra, e urna assoiação 

talvez ainda maior entre o tamanho e 'a proimidade de centros urba 
nos importantes0 Quer isso dizer que as condiç6es naturais e de ner 
cado favorecem as pequenas propriédades, razão de \ua uso mais .inten. 
so de suas terras, antes de ser devido a maior efii&ncia orgaiza 
cionai, relativamente as grandes propriedades Como urna comprDvaqão. 

estatística, é citada a maior percentagem de matas, indicando que es 

tas últimas "se encontram nas áreas de campos e cerrados, impr6-

prias para agricultura de nível tãcnico médio, ou então nas áras de 

matas remanescentes"0 (1) 

A capacidade de geração de renda de uma '.rõpriedade Ó fun-

ção de urna série de fatôres que podem atuar no sent:Ldo de rela't - 

zar o tamanho da explôração. É clássico 'fazer a cmparação entre u 

(1) Luiz Nendonça de Freitas 1  "Problemas Bisicos di 2gricultur. Pau- 
listar, Comissao Interestadual da Bacia Paran&Uruguai, 1964 ,gs 
29/30 	 • 	• 	 • 
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pequeno estabelecimento prôxizno dos mercados, com solos fôrteis, re 

lavo e clima favoráveis, e um grande estabelecimento distante dos 

centrôs de consumo, com t&la tuna gama de condiç6es naturais des favo 

rvis, do que resulta uma maior capacidade de geração de renda na 

pequena propriedade.. A sub-utilização da área do es tbeleci ia e n t o 

maior, portanto, deveria ser imputada não circuristã:icia de ter um 

tamanho excessivo, mas a todos os outros - f.ttôres que Limitam a via 

bilidade. econômica da exploração. - - 

Isso não implica, por outro lado, que tôda pequena pro-

priedade detenhá &sses privilôgios, e muito menos que todos os esta 

be-1ecimentos -d'e ''grandeporteT-se' 'achem -nas -. recãr:L as c ndições des - 

critas. Intrns-ecamente, - -nada impede qUe .im grande estabelecimento 

se localize prôxirno aos mercados e possua solos :ErteLS.. - 

- 	Alguns- exemplos podem ser dados para apoiar esta tese; OS 

centra-exemplos,- entretanto, serviriam part refula, - 	- 

- Tendo em mente as condições que acompanham --as proprieda-  

des de pequena extensão - reduzidos recursos financei cos e credit3-' 

dos, quaiifjcação insuficiente e posiçãô soôial -nadá privilegiada-

& realmente difícil conõeber que precisamette o fleb 'mignon" da ã 

rea agrícola total do Brasil tenha sido distribuEdo p )r êsses peque 

nos estabelecimentos.. .0 contrrio é que se deve:da e3perar,  

- A observação de que os pequenos estabe1e.c1mntos tm uma 

proporço maior de lavouras e menor de pastagens o zontrário ocor 

rendo no caso dos grandes estabeleciméntos -, serve aDenas. como iii-

dicação de que a terra E? P)VJAflNr UTR,2AP por -a sri3 de motivos, 

entre os quais a qualidade e a proximidade dos merçad-s  podem estar 

incluídos; - o pêso relativo dôsses fatôres ia explicaçio total, con-

tudo, pode ser insignificante.  

	

- -. 	A explicação do quadro sugerido :io Cns-c de 1960 deve ser 

feita de molde a incorporar o processo histõrico- e boeração da A-  

g-ricultura brasileira. Ao iniciarmos ésta abordem partimos do 
pressuposto de que aquôie - quadro representa a - co:-.werg-ncia da atua-' 

- ção de um conjunto de fôrças cuja anãlise ierxnite visualizar o pre-

sente como um momento hist6rico, abrindo caminho E,ntãD para avalia-

ções perspectivas do setor agrícola brasileiro0  

- A histõria do Brasil repleta da come:t ãris sõbre o ca-

ráter "imediatista" dos objetivos do agricultor, ue promovia sueca 

sivaxuente a incorporação de -terras via deri:ubada das- aatas, proce-' 

dia á "queimada",- seguindo-se então a tran;formaçE'o dos elementos 
"originais" do solo, físicos ou químicos, no pro&to obtidojna ati- 



vidade agrícola no entrava em cogitação a adoção de ?râticas con 

servacion:istas de soio do que resultava, :tecess;ixiaxc?nte, um pro-

gressivo empobrecimento da terra com conse!:Ifienci,:iE s re sua prodi 

tividade0 Isso se resolvia fcilmante: noas áreas c.axi incoxpora 

das o cicio se iniciava e se completava, urgiflc1c en ão novamente 

a necessidade de ampliar a 'fronteira agr.tcola trasformar .vi-

damente O3 recursos naturais do solo em pr:)dutos ë alimentação ou 

matarias primas agrícolas seja de mercado tnternc seja de exporta 

ção0 No :rasto desta marcha iam ficando a; zonas veihas", com 
nmanchas li de solos férteis insuficientes ptra comensw .0 - aspecto 

geral de :?obreza  dos solos abandõnados 

Analisando êste fenômeno para o iaso e:31 ec3.' Eico da agri-

cultura puiista, assimsé expressa o Prof Ruy Mllec Paiva: 

li 	Sabese que uma das caracte.rístic.E m Ls típicas da 

agricultu:ca de São Paulo e estados limítrõ!es tem sic a movimenta 

çãõ para ' interior em busca de terra nova', Â midi que os solos 

se enfraqiecem devido à erosão, o desgaste de ano sessivos de 

culturas os lavradores transformam-no em asto oi s aplesmente os 

abandonam, mudando-se para as regi3es novas, cn& a ?rtiiid das 

terias vi:igens permite culturas abundantes senï o E mp: go de tcni-

cas aprinDradas Levam consigo a mão de dara necess ia para os 

trabalhos de derrubada e para o serviço da lavoura Uguns anca 
depois, q.iando as terras novamente se enfrquece:rt, re Detem o mesmo 

processo: colocam as áreas mais fracas em pastos diiu inuem as áre 

de :avours, despedem amãode-obra excedente e acaban por caxni-

nha nãvanente para- as novas regiões em buca da3 cu:i uras em ter-
ras virge:is Tem sidojstrpcessohis !'9 : 

2sarultura E através dessa movimen:aço x upoi-se extensas 

reas de nosso Pais e graças a ela vinham se mantendo em níveis sa 

t:isi?atóriDs as exportações e os suprimentos de aiinier os para oner 

cado internos Essa mobilidade constante dcs .c ricultores não 

se no'strava tão grave enquanto tínhamos te:raa nas xr abundáncia 

para serei ocupadas Mantinha-se dessa forma o v( lu de produção 

desejado. • alcançavaS-se alta  coi.a ultura, e ver 

.dade que Et custo de um desgaste enorme e desnece r, D de nossos re 

curos naturais0 Agora, entretanto, a situação e di.erente0 Não 

se pode atnpliar a produção através dessas IaudEnça d agricultores, 

pois já não se dispõe de terras com florestas viren para seem o 

cupadas. As culturas jã se estendearn até âs :Lini as divis6rias do 

Esti.tdo, no extrem9. oesté, e já se expandiram ara os outros Est 



9 . 

A ünica forma de se aumentar a produção é atrav& do retorno para as 

*onas velhas, recuperando as antigas terras de culturas e que hoje 

se encontram em pastos, em geral pouco produtivos. Infelizmente, cs 
agricultores não tém se movinntado nesse sentido. So pcucos os 
que nant&n essas culturas nas zonas velhas. E a maioria déstes con-
tinua a fazer uma agricultura extensiva, descuidada e obtrn baizo 
réndimento por unidade de ãrea "  (1) (nossos os grifos). 

A agricultura paulista não serja o inico e.emplc. A colo-
nização europeia no Espírito Santo foi estudada por um cientLsta ale 
mão, Ernst Wagemann, no princípio do século. Analisando a utiliza-
ção das terras, diz Wagexnann: 

"Acoima-se de cultura exaustiva o sistema de exploração a-

grícola dos colonos teutos. Julgado por ura britêrio europeu, é um 
sistema condenãvel. Uão se aduba o terreno, que se e:aure, em virtu 
de da lavoura de longos anos, dos elementos nutritLvo;. P.s colhei-
tas diminuem e chega o momento em que não vale mais a pena cultivã - 
los (entre 15 e 40 anos). Chegando ao téxiao da fecundidade útil da 
terra, o colono é obrigado a abandonar a casa e o sitio, indo estabe 
lecer-se noutro lugar. Na Europa, o valor do terreno forçaria o in-
vestimento de mais capital (adubos etc) e naior emprêgo de mão-de-o-
bra. No Espírito Santo, porém, encontram-se ãreas para a lavoura em 
quantidade quase ilimitada e o desbravamento sôr& tai'ez irais rendo-
so qie o amanho intensivo do velho sítio. A escasaez de capital, a 
falta de conhecimento e de formação técnica dificuttau ao colono pas 
sar a uma cultura intensiva, mesmo na hipótese des a lhe cQnvir" (2) 

Ruy Millez Paiva, "Tencléncias Recentes no Setor Açrícc ia de São 
Paulo, in Agricultura em São Paulo, jan. de 1960, citao no tra-
balho do CIDA, 1'Posse e Uso da Terra e flesenvolviritentc Sócio-Eco 
nômnico do Setor Agrícola-Brasil", pãgs, 551 e segs. 

Wagemann, Ernst, "A Colonização Alemã no Estada do Espírito San-
to", IBGE, Rio, 1949, citado por Medina, C.A., " 2 Estrutura A - 
grria Brasileira: Características e Tendéncia, iii Airrca Lati 
na, Ano 7, n9 4, jan-inarçof64. 
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stos dois exerpio3, São Paulo e colonização alemã do Es 
p£rIlto Santo, evidentemente no esgotam o quadro. Atese a ser 
atida aqui é gueá atividade agrícola no Brasil, r.se refe 
re ao aproveitamento das terrasteve essa evolução como rão t 
__ Do ponto-de-vista dos seüz resultados, bãsioamente pode!nos 
detectar a progressiva incorporação denovas áreas 3. Agricultura, 
deixando em seu rastro a lassidão das. zonas "velhas" cujo apogeu e 
decadência costwneÏramente são retratados na histôria do 3rasil. A 
marcha do café é fenômeno típico, que se estende a nossos dias. 

As estatísticas não poderiam deixar de diagnosticar o o 
corrido... assunto de várips_trabaihos dEsagregar as "fontes" de 
crescimonto do produto agrícola, segundo a conhecida f6rmuia: 

n• •n  P 	PIA 	A/li 	H 

onde 	fl p  = taxa de créscimento do produto agrícola; 

taxa.de  crescimento da produtividad da terra; 

Ajli = taxa de crescimento da relação área -homem 

fl 	taxa de crescimento da inão-de-ora 

O resultado dessa análise é, enfatizar que i . taxa 	de 

crescImento da produção é explicada quase totalmente pelz. últíma 
componente, qual seja, a taxa de crescimento da rnão-de-ok-ra, ou,,o 

	

-. 	que significa a mesma coisa, a ampliação da área agrtcola. Em ai-- 
guns casos, identificam-se algumas dissimilaridades regionais, co 

	

• 	mo a evolução da Região Centro-Sul em face da Região Nordeste,in- 
dicando que naquela o fenômeno foi menbs intenso que nesta ültima "  

• . Ainda que tentativainente, procuraremos levantai os iri--
gredientes básicos dêsse "modêl&', cuja operação prossegue contem 
porânea.mênte no setor agrícola. . . 

(3) Delfim Nettoe outros - "Agricultura e Deserivoivmento no Bra 
sil t', Estudos ANPES nQ 5, São Páulo. 



2, 	A "Racionalidade" da 	oracao Predatôria 

Convêm ter, como ponto de partida, a argumentação de Ruy 
1ilier Paiva, no artjgo citado: 

"O problema do rot6rno para as terras mais veiha resume 
portanto, na maior ou menor dificu1da1e no emprêgo da agricu1-

tura racional e intensiva, pois devido ao desgaste dêsse solo, não 
serã possível fazer neles outro tipo de agricultura menos têcni-
ca Todavia, não ê fácil ampliar o ntimero dos agricultores que 
são capazes de praticar urna agricultura dessa natureza Não ê  fâ-
c1.1 £azê-los modificar seus mêtodos rotineiros e empregar mêtodos 
racionais e agricultura intensivae Para qúe isso ocorra, fazemse 
necessãrias três condiç5es fundamentais: 

a) 	conhecimentos têcnicos e mentalidade por parte dos agri 
cultores , para que possam empregar corretamente as pr.ti 
cas modernas; 

h) 	recursos financeiros suficientes para poderem adquirirm 
quinas, veiculos, adubos e inseticidas, exigidas pela a-
gric'ultura moderna, e 

c). -urna relação favorávçl entre os preço dpsprodutos que 
vendem e dos implernentos que adqurem, para utilizar na 
produção"( 4 ) 

O mesmo autor, em outra oportunidade,adxnitia o fato de 
que "; não obstante a agricultura ser primitiva em algumas pro - 
priedades de São Paulo, do Rio Grande do Sul ou de Minas Gerais, u 
sando têcnica rôtineira, sem investimento, de capital, muitas vêzes 

elas têm uma renda liquida do empresário maior do que as outras rria 
adiantadas Posso adiantar a seguinte. hip6tese: no momento atual, 
em certas condiçaes, o agricultor tem chance de lucrO mesmo com a 
agricultura rotineira do BrasiL 1 um pouco estranho mas isso, se 
confirma se n6s f&rmos medir os resultados da nossa situáção"( 5 ) 

(4) - RM,P, artigo citado, pags 11 e 12 . 

(5) R.M.P0, "Est.gio do Desenvolvimento Têcnico da Agricultura Bra 
sueira", apresentado na IV Reuniao fia SOBER, Sao Paulo, 1966, 
segundo os "anais" págs 61, iii fine 
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Pode-se antever que éste problema terá de ser discutido rtes 

te trabalho, mas por ora cumpre que nos limitemos ao comportamento pes 

sado desde que seu esclarecImento pode ser de grande utilidade na a-

presentação das tend&ncias do setor. 

ilusão esperar que o comportamento da Agricultura brasi-
leira pudésse ser diferente do que ocorreu, dadas as condições 	que 

cercaram o setor agriçola. A abundcia das terras e as condições tie 

utilização da mão-de-ohra siinultneamente gerariam )  necessãriamente, o 
comportamento retratados Em síntese, pode-se dizer que econôraicamen-

te, pelo menos do ponto-de-vista de quem ôrientava a produção, isto é, 

do resp2nsãvel plaoro (usando a e)q)réssão consitãria) aqu1e 
ciclo apresentava-se altamente rentve1, por urna série de razões, de 

tre as quais podemos incorporar os aspectos institucionais 

Em primeiro lugar, a própria abundãncia das terras tornavH 

baixo o seu preço. Em alguns casõs,a terra não teria um "preço", pois 

a existência dsse preçõ supõe haver um mercado de terras ampliado, 1 
nexistente at recentemente. A aquisição das terras poderia ser fel-

ta até mesmo sob condições especiais, via "concessão" ou outros pro-  
cessos menos legais, quando não haveria qualquer investimento monet-

rio, os "títulos de propriedade", corno se sabe, remontam, freqfiente - 
mente, à, ópoca colonial. Além disso, não se deve esquecer a "ocüpa - 
ção" das terras piblicas cuja magnitude, se ainda hoje razo.vl,rnai 
or ainda teria, sido no.pass'ado. . 

Ora, se do ponto-de-vista da aquisição do elemento .bsicod 

produção agrícola o 'investimento necessário era relativamente pequeno, 

não eram diferentes os gastos "correntes", 'seja na formação. das lavou 

ras, seja com a colheita e outros cuidados com a cultura. 

Para entender porque êsses custos correntes eram baixos, te 
nos de recorrer ãs relações de emprõgo rural predominantes A hipóte 
se central é de que as necessidades financeiras do empreendimento e-
ram diminutas, em função da forma como . se estabelecia a remuneração do 
trabalho. Lembremos, PQ)niEigA nzryrcz,a escravidão, quando a aiimeta 
ção do escravo congtjtuia o Onus básico, inexistente quando ê.le mesmo 

tinha sua "roça". Uma outra forma típica a concessão de um pequeno 

lote de terra cujo uso constitui um 'meio de remunerar o trabalho na 

exploração principal, sumarnente exigente em braços em determinadas ó-

pocas do ano (caf, açucar etc.). Uma terceIra modalidade seria a pos 
sibildade de cultivo intercalado, sendo o produto destinado ao traba 

lhador Um quarto exemplo de remuneração "não-monetãria" considera o 
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caso do café; a preparação do terreno, a Eorrnação do cafza1, as 

cuidados com a lavoura itens de investimento, portanto - seriwu 

parcialmente cobertos com a destinação da printe:Lra safra ao coio-

no Cabe acrescentar finalmente, a parceria, xmo forma de rela 

ção de euprgo pouco exigente em trmos monetr;cs, do ponto-de 

vista do proprietãrio das terras. 

Dentro dste quadro - facilidades de an.pliação dos donif.  
nios e e:íguas necessidades financéiras correntes a única limi-

tação ao aumento da produção se 1:Lgava ao mercado do produto. Um 

outro elemento que deve ser adicionado, portanto, é o maior ou me 

nor dinauisxno da demanda, pelo menos no que .inteessava ao propri 

etãrio das terras. Em épocas de expansão dessa demanda, os lii-

aros erazi fabulosos, com a incorporação de ãrea; do pr6prio esta 
belecimeiito, ainda mantidas intactas, ou a ampliação dos domínios, 

quando aquelas já se tivessem esgotado. Em épocas de crise, con 

tudo, esna mesma exiguidade de recursos f:nan.ceiros explicava a 

capacidade de sus tentaço da unidadé agrícola, pois bastava - umare  
conversão a atividade cujo produto não se destinava aos mercados, 

tendendo, pois, ã economia natural. Entretanto .a demanda exter-  
na teria de se reduzir substancialmente, para que a queda de pre-
ços fsse tal que tornasse antl'-econôraica a exploração. 

Esta série de fat6res tornava a atiidade pecuãria um 
grande nog6cio. Com  efeito, o fazendeiro,; ão se defrontar com um 

pasto foiiado, ia realidade estarã se beneficiando de t6da uma a-' 

cumulação de capital que pode ser entendida como urna gntribuição, 
urna 	da atividade agrícola anterior o demataiaento, a pre- 
paração do terreno, tôda a infraestrutura de suporte (estradas 

construçio etc.), À medida que a exploração agrcoia se tornasse 

poucõ rertãvel, ou porque a produtividade da terra caísse substan 

cia1ment, ou porque as condiç3es do mercado £&seit 	desestiinu- 

lantes ,então surgia a pecuãria como alternativa i6gica: no primei 

ro caso, pelas escassas exignci'as da pecuria em trnos de quali 
dade dos solos; no segundo caso porque o qado pricls ser mantido,mss 
mo que tEmporãriamente o mercado não seja satisfat6rio; se se adi 

ciona a Etsa situação urna franca expansão dÕ mercado de carnes,po 

de-se compreender o vulto que pode assumir essa flreconversãor,  o-' 

riginandc o fen6meno da ecuarização, cujt anãli.se, entretanto,fo 
ge a nosos objetivos imediatos. 
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Devemos aduzir, finalmente, uma circunstância própria a 
este tipo do agricultura: no cálculo de rentabilidade, não ó COflSi 

dera&t como custo a perda progressiva dos elementos nutrientes do 

solo, ou seja, não & feita a 'Depreciação da terra. Tudo funcio-

na como se um conjunto de indüstrias recebesse unia série de fbri-
cas, com suas instalações e equipamentos novos, e que a partir da-

li anualmente fizessem seu cálculo de rentabilidade não aportando 

qualquer reserva de depreciação; ó claro que ao final de algum tem 
poa atividade industrial teria de desaparecer, pela utilização"p 

dat5ri&' do estoque 3e capital. Se esses mesmos industriaj,s logo 

a seguir recebessem as mesmas fábricas, prontas para operar, muito 
bem, todo o ciclo recomeçaria. A semelhança com a atividade agrí-

cola & evidente. Os fazendeiros renovariam todo o processo, pois 

bastava instalar em outra região a mesma forma de exploração ante-

rior, e os seus lucros continuariam satisfatórios. Imaginemos ago 

ra que aqules industriais tivessem concorrentes que adotassem a 

mesma tecnologia mas que, ao contrário, constituíssem urna reserva 

anual para depreciar o capital. Códo ôstes ultimos seriam alija - 

dos do mercado, pois os outros poderiam ofertar a preço mais baixo. 
I.lais ou menos ê o que ocorreria na Agricultura brasileira ao longo 
de nossa história, se alguns agricultores tentassem utilizar a ter 
ra de forma mais "moderna". A necessidade daquele processo, por * 
tanto, transparece de maneira inequívoca. (6) 

Resumindo nossas apreciações anteriores, a questão bási-
ca que deva consituir um ponto de partida para o entendimento do 
estado atual da Agricultura brasileira õ a forma espcIfica como 
se organizava a produção no seio das unidades agrícolas, das fa 
zendas". A não contabilização de certos custos, aliada ao baixo 
nível dos custos monetários e às facilidades de ampliação dos domí 
nios territoriais constituíam precisamente os elementos de susten 
tação do empreendimento, impedindo que o aproveitamento das ter 
fósse feito "à europóia", no dizer de Wagemann . A própria aduba 
ção, quando existente, se faria com o produto da fazenda; a Lôrça 
animal ou humana substituía a mecánica. Em grande medida ela era 
auto-suficiente. este deve ser o ponto de pártida para a compreen 
são do processo histórico de desenvolvimento da agricultura brasi- 

leira, e,ainda mais importante )para a análise das condições atuais 
de perinanôncia do mesmo "modlo". 

(6) Éste ponto, levemente abordado, deverá ser retornado posterior-
mente )  de forma mais rigorosa 
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Sé nos preocuparmos apenas com a parte técnica, che 

garemos à conclusão de que os processos de produção, nessas 
• condições, so. primitivos !  rudimentares e que a incorporação 
de novas tcn.tcas fica dificuitãda pela tradição cultural dos 
agricultores, por sua "aversão" as inovaç6es. Dsse ponto - 
de-vasta, portanto, &sses processos so "tradicionais", em 
confronto com õs "modernos". Qualifica-se ento essa agricui 
túra de "tradicional", ao contrário da moderna O problema 

.e que este approach" no leva.ern conta que a Agricultura tra 
dicionai é todo um complexo de reiaç6es sociais entre os par 
ticipantes da atividade produtiva, e que essas relações no 
se refletem apenas nos "processos" mas em t6da a escala de 
vai6res, os hbjtos e os costumes, atingindo inclusive às a-
tribuições legais que em outras condiç6e5 so função do Go-
vrno-- este sentido globalizante dc meio rural,, nos primei-
ros estágios do desenvolvimentõ, impede que se trate a unida-
de agrf cola como um tipo especial de indÇistria cuja única di-
feença se refira ao fato de seu produto ser um alimento, ma- 

• tria-prima'ou gado. A 	conduz a asse quadro mas é. 

preciso ver se a magnitude das mudanças ocorridas foi sufci-
ente para que predominantemente se observem sses .traços "no- 
vos", que apresentam novas reiaçaes de trabalho s, em que 	os 
custos so principalmente financeiros fruto da. "abertura"de 
unidade agrcolã ao resto da economia - e tôda uma série de 
circunstáncias, que apenas superficialmente sc refletidas na 
adoção ou maior facilidade de introduço de t&cnicas "moder-
nas". A pr6pria generalização dessas tëcnicas pode depender 
grandemente da adequação do marco insti tucionai ou de • 
ções proptcias ãs modificações dsse marco,. 

Por hora basta que identifiquemos essa ligação en-
tre as relaç'ões :de trabalho e o nível tecuolõgico. este tema 
será depois levemente esboçado, quando trataos das institui 
ç6es ±eiat±vas á Agricultura "moderna". 

* A expressão "agricultura moderna" guarda tm claro sentido 
valorativo, • á semelhança com o tzirto "modernização". A f&r 
ga  dos vocabulos substitui sua defir;ição, que extremamen 

• 	te complexa. Registramos aqui este fato, constituindo uma 
• necessidade futura uma maior rigorização dos conceitos. 
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Urna discussão interessante.suge quando procuramos 
estudã: a rentabilidade "socia1 do processo anteriormente 
c1escri:o, cuja operação ainda prossegue ativamente, em nos 
sos dias. A complexidade destaavaliaçãõ f :ça-nos a sirn 
plesmente levantar algumas consideraç6es0 

A lucratividade particular jã foi ressaltada, pela 
anã1is dos investimentos necessãrios, e dos custos corren-
tes em confronto com a receita monetãria. Se nos prendermos 
então apenas a formação de capital procbtivo, concluir em o 
que si:e sistema fortemente economizador de capital; sen-
do o cpita1 um fator escasso, então sob este prisua 1  con-
cluir-.e-ia pela elevada produtividade d&ss fator esca e e o, 
ão importando muito que os outros fat6res t:erra e mão»de 

obra - fôssem usados extensÏvamente.. O prob1ena escuecido 
nesta abordagem que o al social necess'rio ã operação 
do sistema -. habitaç6es, investimentos em serviços p6biicos 
rbanoE", estradas, etc - não teria siclo inc1udo no c&npu- 
o, e .esde que voltemos nossa atençãõ para as 'cidades mor- 

c aracterísticas de regi6es que tiveram sticessiv.aineil.te 
,mt augE e um declínio, formando atualme.r.te as zonas velhas 
la agricultura brasileira E  então podemos fãcilmemtE perce-
:Derque a rentabilidade social do sistema pode ser substah 
•cialmente menor que a lucratividade privada» 

Tudo se passa como se a formação de capItal social 
na frente pioneira substituísse a formação de captai que 
deveria ocorrer pela adoção de processos arícolas moder-
nos" nas zonas abandonadas. O funaineiito ds não serem 
:ealizados os investimentos OdUtiVOS nesi:as últimas 	e, 
ao contrario, ser montada t8da urna infraes':rut.ura s ocial 
nas zonas "novas"e o simples fato de que os investLiaentos 
num ou üoutro caso seriam realizados por grupos diferentes8A 
;ociedae como um todo e que construiria a Lnfra-'estrutu r 

necessária ã arapliaçãodo espaço agrcola. 
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Um outro ponto que deve ser destacado é, que a generaliza - 

ço a ur espaço maior das praticas extens:ras de uti?izço das ter 
ras tem un Uinite mais bu menos rígido que sob etermiií.adas condi - 

ç6es pode ser arnpiiado mas nunca indefinidamente Quar,do o poato 
de saturacão de terras chegar - ovt por ine:dstnuia &- terras :iivr 

ou por um distanciamento excessivo dos pri.ncipais mercados consumido 

res - entíio aqu1€s investimentos que ante; não :orsm realizados te 
rão de ee' feitos, sob pena de não ser posívl wmentar a oferta de 
produtos agrícoi.s Conc1umos, portanto que o tUC fuxdamentaimen-
te ócorreli foi uma PrQte1a2ão dsses invesimento2 e entio se põde-
ria arg.um(•ntar que isso 6 positivo, pois o; recuos necessárlos 
acumulação de capital em outros setores indust:Lai e :.rifra-estrutu 
ra - abso:viam t6das as possibilidades da sociede brai].e:ra que, 

já agora, tem .condiç&s de recompor o seto:c agrícla eivando com i 
so a formação de capital na atividade agrícola. Em contra-argumenta 
ção, pode:-se--ia dizer que à semelhança de um p;ciente cuja cura 
se tenha obstaculizado pelo avanço da doença a aeces.dade dos in-
vestiments atualmente é de um vulto incompar&ve. ãquelí gue permiti. 
ria urna maior s dimentaão da atividade ag:ccola 

Esta discussão apenas serve para. aclart:r a coupiezidade da 
analise econ&nica que pretendesse avaliar arelao cuso--henefco 
dse processo0 Dependendo dessa análise e de Opções no plano poi-
tico, cumpriria montar uma estratégia de longo p:azo, que dere ter 
por assentado o fato de que o sistema tem irna diinca pr6pria, cujo 
curso s6 poderá ser alterado se houver uma ação c:nsc.ienté nos fatô-

res que, por sua atuação, geram uma tend&iia Tteont ne& Acenas 

na ne dida em crue as condicesexternasã riidade 	o 
lativos dos fat6res e dcspodutos- forem 	 e 2uearetôr- 
no ãs_zonas velhas será um resultado " e fitãneo'doitema Ora 9  se 
mesmo na iiip6tese de essas condições propí:ias t: ~.vereM.  a po:J1-
tica ecori3rnica terá a seu cargo romper a inrcla relativa ao v til to 
das rãoif:caçes a serem introduzidas no terreno. táonico aversão  as 
inovaç6es ligada ã tradição cultural õu ã insuf: :inia de. qualifi-
cação da :Erça de trabalho -, imaginem-se então a sus atr.tbúiç6e s 
na hip6te:;e "perversa" em que se detectare:.-,i de que o SiS 

tema espo:itáneaxtnte gerara o passado A então c quadc se compli-
ca admirãvelniente6 	. 
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As argumentaç6e5 anteriores servem para destacar as peças 
fundamentais cuja ánálise nos permite entender os resultados apre - 
sentados pelo Censo, ou seja, a elevada participação de pastagen 
nos estabelecimentos de maior área, contrastando com a predominán - 
cia de lavouras nas faixas menores. Nesse sentido, adotaremos uma 
"tipologia" grande propriedade - pequena propriedade, ficando esta-
belecido desde já que a primeira se defrontaria com as seguintes. o 
ç6es, no que se refere a utilização de suas terras: 

Dedicar-se predominantemente a lavouras 

Neste caso, os processos produtivos comporiam um. amplo 
"espectro" tecnoi6gico, desde os mais ruttmentares aos mais "moder-
nos"; nas regi6es "velhas", a produtividade baixada terra, aliada 
à pequena produtividade do trabalho - na hip6te.se  do uso de tcn1- 
cas "tradicionais" - resultariam em nível baixo da renda bruta, com 
pensada pelo baixo nível dos custos monetários (lembremos a inexis-
tncia de "Depreciação." da terra e as relaços de trabalho "tradi-
cionais"), nessas mesmas regiaes, contudo, uma maior produtividade 
da terra e da mão-de-obra mediante a adoção de técnicas "modernas 
possibilitariam renda bruta mais elevada, envolvendo em contraparti 
da uni dispêndio "out-of-ocket" seja em investimentos (em alguns ca 
sos de longa maturação, como a calagem e a irrigação ..) seja eia 
"insumos" prôpriarnente ditos, refletindo-se nos custos anuais de 
produção. A análise da taxa de retôrno, na medida em que leve em 
conta os valôres reais, rode indicar uma preerncia por técnicas 
"tradicionais", tipicamente, tor exemplo, a prática do "descanso" a 
parceria, ou a concessão de um 0 lote" de terra ao empregado. 

Em zonas ainda não ocupadas, contudo, os processos tradi-
cionais conduziriam a maior produtividade, graças á fertilidade na-
tural do solo. As lavouras de café ento avançarisin para o Paraná, 
por exemplo, em conjunto com uma progressiva diversificação da pro-
dução que buscará o mercado nacional em expansão; o arroz de GoiSfl 

constitui um segundo exemplo. 

Dedicar-se predominantemente  

Naturalmente, surgiria ali onde as terras fôssem "velhas" 
a alternativa de conversão á pecuár:La extensiva, que exige pouco da 
qualidade da terra, e por isso não envolve gastos monetários subs - 
tanciais. O exemplo da erradicação do café e a preferência maciça 
por pecuária servem como testes preliminares desta análise, caben- 
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do nõtar que o fato não 6 ,  tão recente, sendo a pecuarização bem 
mais antiga A quantificação dste fen6meno deeá ser tentada 
posteriormente,'ern especial seu impacto ôhre a rnão-deobra..Por 
outro lado, não apenas eni zonas "ocupadas'1  se expande a pecu-

ria; as regiaes ."novas'1 , como Mato Grosso e o Tring10 Minei-

ro, tainbm entram no mercado de. carnes.. 

Do ponto-de-vista global, portanto, a utillzação ex 

tensiva das terras em zonas J5 ocupadas e á expansão da frontel 
ra agrícola constituem fen6menos interiiqados tendo por expli 

cação os preços re1tvos dos produtos e dos fat6res.. 

Cumpre avançar nesta análise, enriquecendoa com qua-
lificaç6es necessári.as - 

Em primiro lugar,, a qualidade rndia das terras ( in-
cluindo velvo, clima etc), evidentemente passa a fic.r impilci 
ta na análise, na inecU:da em que as condiç3es t&cnicas de produ-

ção estão na base das opçes econômico-financeiras Entretanto, 
fica evidenciado que mesmo terras de pior qualidade podem ser u 

tilizadas, dependendo das condiç6es de economicidade. Em segun 
do iuctar, cabe lernbrarque a análise cia taxa de ret6rno deve 
ser complementada' çom a disponibilidade de crédito e as condi-
ções de suprimento dos "insunios" para incluir situações "fora d 
equilíbrio"; tarnbm as facilidades de comercialização são rele-

vantes.. 

Em'terceiro lugar, o estado'de conhecimentos das tc 

nicas deve ser inciudo ao lado de consideracões ligadas ao rs 
co e ã.incerteza, que podem gerar urna aversão ãs inovações, ali 
onde a tradição, tenha deitado suas raízes,. Jnáiises sociol6gi-

cas são indispensáveis. nesta área, levandc em conta a radical 
transformação em hábitos, atitudes, nivel de qw91ficação ei0 

que acompanham a modernização 

iias não ipenas essas quaUficaç5eS devem ser feitas 
Ao lado de mudançá na 1 mentaiidade 'dos  açricuitore, ao dua - 

lismo técnológico cor:cesponde um dualismo 4nstitucional. A dis-
cussão dste problema fica claramente df±cuitada pela neces-
dade de apoio interdisciplinar, e por isso as considerações f 

tas a seguir devem guardar as deVidas' ressalvas 

Primeirairente, no conjunto da região já ocupada des 
taôam-se algumas sub--regiões privilegiadas por proximidade dos 
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mercados, infiuncia do setor industrial mbusca de matrias-pr. 
mas, ou outros fatôres dentre os quais não se podem extluii o "e-. 

feito-demonstraçã&' e a necessidade viti inerente acertas ati-  

vidades, cmo os hortigranjeiros a criação de aves etc - nas qua 
se ,  intensifica a adoção da tecnologia "moderna" Mesmo em. regi-

5es "atrasadas",contudo, algumas exploraç5es modernizam-se, coxi_ 

tindo próximas a outras de nível tcnico inferior0 Levando 	em 

conta as necessidades da política agrícola de elevação da produti 

vidade e da renda no meio rural,.uma das linhas em que esta pes-

quisa se pode desenvolver se prende a caracterizar esta dualidade, 

bem como a dloâmica das relações mütuas Para entender a natureza 

d&ste problema, vamos tomar o exemplo de uma instituição como a 

parceria0 A exigência de recursos financeiros inerentes ãs tcni-

cas modernas impede que o parceiro seja o elemento chave em sua in 
trodução; por outro lado 1  um ponto rnuitó importante, levantado por 
vãrios autoresU  o seguinte: a JDëcnícz,  moderna, a'ióm de exigir 
o capital financeiro, tem como conseqü&ncia uma maior conservação 
do solo, ao lado de melhorias que aumentam o potencial agrícola da 
terra0 Os efeitos dessa tecnologia, entretanto, surgem a m&dio ou 
a longo prazo, podendo a rentabilidade a curto prazo ser muito. bal 
xa Ainda que se trate de melhoria comoa irrigação, passível de 

ser Leita com o próprio trabalho, sem  dispndio rnonetãrio, mesmo 

assim - na hipótese de deslocar trabalho de atividades cujo produ-

to surge a curto prazo, ao contrário da formação de capital - 

mais do que provável qüe o parceiro não o faça, no caso geral do 

BrasIl de instabilidade do instituto da parceria. Sobrevm,então, 
uma incompatibilidade entrê esta instituição 'e. a elevacão do nível 

tecno15gic 2. 

A idóia aqui é a existóncia de especificidades instituci 
onais - áomo por exemplo a exploração pelo proprietário - na agri-

cultura moderna; e a ilustração da parceria como instituição impe-

ditiva da elevação da produtividáde agrícola0 

:1) CL, Philip,Raup, ReforrnaAgrãria y Desarroilo Económico- Ur 
Esquema Analítico"; "Progresos en Materiade Reforma Agraria", 
Quarto Informe, ONU-FAO-OIT, especialmente cap0 III 

2) Não deve ser lembrada a agricultura inglesa em face de condi - 
ç6es diversas que cercavam o arrendamento, 
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Cumpre incorporar os pequenos eC be1ecimentos, nos quais 

como j foi mostrado, a terra e usada de ic ma Lntensiva, conclu-

ío baseada na elevada proporção de Lavou s na área toai 

A condiçao legal das terras nas c Lasses ln±eriore3 a LOna 

apresentada nÕ Quadro IX abaixo; 	 íil 

QUADRO IX BRASIL CONDiçÃO LEGAL DAS :a RS NOS PEQUENOS ESTABELE 
CIMENTOS - 1960 

Classes de Numero o.e Arca to 	Em :2E  rcentagerrt Qa arca totaL 

arca (ha) 	ostaheiec tal (ha) Prria Arrendadas Ocupadas Outras 

menos de 1 	133477 	103792 	40,2 	37,0 	22,5 	0,:3 

1 a 2 	276740 	38L556 	39,1 	36,3 	23,7 	0,9 

2 a 5 	61119119 20051.455 	51,6 	31 1? 8. 	15,1 	1,5 

5 a 10 	465684 3415578 	67,4 	21,0 	9,3 	2,3 

at 10 	1495020 5932381 	59,7 	26,0 	12,5. 	1,8 

Dentro da categoria arrendadas contam-se os parceiros au 

tônomos (o parceiro . (-,onsiderado 	se a exploraçáo fôr de 

responsabilidade do proprietário) por outro i.ado, as terras ocupa 

das so principalmente pb1icas O quadri nterior sugere que u m a 

parte ponderavel das terras das pequenas 	ioraoes se encontra em 

propriedades na!ores; em face disso, é roávei admitir ,  que apresen 

tem condiç6es mais adequadas âs atividade igr! colas, seja por ondi 

çes de solo, sela por reivo menos acide.t 3do etc A parcela da 
rea c-onstitul'da de terras próprias nïo ne .sáriamente deverá apre 

sentar Esses fatôres favoráveis, o que n impede, contudo, que o pe 

queno proprietario procure usar toda a te:x que possua: as neces:t» 

dades de subsistneia familiar exercem a:t funçio equivalente aome 

cado, relativamente . grande exploraçáo0 Em outras palavras, a pro-

duço para autoconsumo móvel principal dc pequeno proprietário. -in 

depende das condiç6es do mercados 

Em vista disso, pouco significadc prático tem a distinção 

entre área do estabelecimento e área cuit:i ida, nessas faixas inferi 

ores: ao arrendatário ou parciro interessa a obtenco da produção m. 

xima, ja que tem de paLar a renda da terr; ao miiifundiario e vital 

um aproveitamento inteusivo das terras à 	 reforçado pe 
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ia eventual inexist&ncia de alternativas Ce obtenção de renda 
outras expioraçes, o que torna nulo o c to alternati'õ de ss: 

ba1ho. Quanto ao n(vel tecno16gico dssE .prcveitamento, 

explicar as práticas rudimentares de cut:i o, tendó em me:e 

cessidades de instrução e recursos fnãn : Iros indíspesáveis ã 

doção de técnicas modernas Não existe, is a opção que se colc 

ca ao proprietário mdio ou grande Por tro lado a pegLena ex-

pressão da pecuária se explica, em parte, :eia exigência de tera 

peculiar ã pecuara etensiva; a necess:Ltde de imobilização Eina 

ceira completa o quadros 

Prccurremos em seguida resumi c s rontos bisicos dëte 

trabalho, objetivando apresentar uma vis. de conjunto das hip6:a-

ses envolvidas, abrindo caminho, portant: a sua discussão 

O problema concreto explicarc quadro apresentado na 

estatísticas eensitarias, que indicam co leçao  inversa entre o t 

manho e a utilização intensiva das terra entendida essa utIliza-

ção intensiva pela relação lavouras/área ita1. A mais de um 

fato pode parecer evideite por si mesmo,.di.cando que os grit 

proprietzirios utilizam suas terras de fo . menos adequada do tr 

tode-vista social., j.istiflcandose entã: ina reforma agrária. t  
que estama3Jormação»do uso da terra se mina com escassas 

tunidades de emprgo da população rira1 insuficiente produção 

gricola para os centr2s .urbanos 

A premissa básica dste trabaItc 5,5 que a utilização ds 

terras, corno parte do processo social de ioducão,' não pode sr re 

duzida ã disosião maior ou menor dos pr< orietários individuais 

urna vez que, sendo essa dispoição" um Eiltado de oond:.çes 
reais que surgem dos processos econ5mico;, nestes ültiiios qie se 

deveria buscar a explicação do fenômeno Adotando uma perspectia 

hist6rica, levantamos 2 peças  funda:iienta ã an1ise a estreita. i 

gação da unidade agricoia ao mercado o &riter itinerante da prc: 

dução, ste último como um bpodi.o da undãncia das terras e 
as conseqüentes facilidades de ampliação a "fronteira e do bai 

xo custo monetario do trabalho, d.er:vado 	seu turno das rela 

çoes de emprego t 1 tradicionais Apecua]: passa.a ser exoilca d a  

Iteconômicarnentet algumas regiões especLi irnente propT.cis, serrem 

ao mercado nacional de carnes (Rio Grande o l, Mato Grosso Tri 
ángulo Mineiro etc); por outro lado, a pr ria exploração predat&' 

ria limita progressivamente a viabilidadu. con8irdca da .Laora sob 



t&nicas "t6dicionais', o que no imped cue a conv 	ío . 
gens seja urna lte::iva atraente, tan 	taii; em 	 ï: 

vel no mercado de carne. 

Nestes têrmos, a pratica. o "dE oano" tem, de se 
1 iiada como uma ait.rnativa a tecnificaçio; a3!m taxnbm a 
ria extersiva. A incorporação de novas 	i6es agr'oias a 	. 
but1izaço" das teras em zonas ocupadas ac fenômenos g 
podem atuar separadurnente Isto , a ex .iso da . fronteiri. un 
titui um mecanismo dc sistema con 	tok de hw;car na 
virg.m" os recursos naturais p.rogressir 'nte ubtrados eia 

nas iïe1has" 

Como prirne:ira aproxi.maço, atoE nos a analise da 't 
de rct&mo para expUcar. a adoção de tc:i .as t radicioais ! 

dernas" A1&m das cuaiflcaçe3 que j 	arn feitas a eesa 
se, cabe agora arnpl:.ar sua discusso coL: ar.o algumas idagi3. 
rlevantes 	 - 

Em prime:L:o lugar ;  podemo ôr 	a h:p6:ese 
rnaximizaço de lucros, impiic. ta ro rnodtc, Sendo UTa econoi,,t 
predominantemente p:irnria, a propr±edad ia terra fator de i 
tgio político e social, outros objetivou .ixu do ganho monetL*c 
tendo lugar, portanto e podendo sohrepu - lc Claramente 1  o &.--
senvoivimento ecori&riico coloca novos; val•z s genera1izan a 
da atividade economica a mentalidade "cai:i :a1ita", podendo hai. 
contudo, uma def as agem para alguns egmeIs da econonta ,s 
continuam prevlecerido traços intituions nte.viores0 	Dento 
desta ordem de idéias, poderíamos avariça: .inda mais, admit1nic 
que. esta rnertalidad empresarialE  é absc:rid eio sistema 	via 
novos elementos, mao sehdo pois urna mu&wça dos agricutores 'tra 
dicionais '. Existem mecanismos socia.is s ontneos qUE) conduzem 
a urna ruptura d&te quadro (tanto existei' :ue o segmentos rncder 
nos" da &gricuitura brasileira podem fac:.L ient.e ser detect&dos 
caso de Sao Paulo, por exew.pic).; conscatan 	contudo, sua me 
flccia a curto ou médio prazo, cabe . 	econ6m5.ca romper 
essa "riçidez", usando o instrumento da e fDrIra agrária, aidae 
via trihutaçao Levando em conta o probe ia do emprgo ruraia 
sa medida é inevit.vei. A importância ds :, estrangulaménto 'es 



trutural 	enfatiada no traba1ho ciado osse e U5j) da Terra e De 

senvoivirtento Sôcio-Eeon6mico do Setor AgrIcoi - Brasil do  

de grande in1ersse para a política econômJca avaliar detidamente o 

&o d&,te 	r estangu LEmento v cuja aniie 	flõ1Spen33'el 

quisa s6bre a utilização das terras0 

Era segundo iugar, a aniis da ta:a de retôrno supe que os 
preços ECIatiVOS dos fatôres são independente da estrutura agr:da 
ou seja- visualiza-se um Aparelho Produtivo que se ajusta as condi 
çaes de mercado dos fatôres e dos produtos ;  n&o estando explicitada a 

forodsses préços relativos0 Consideramos a remuneração do tra-

balho 0  p.ra exemplificar, em urna estrutura caracterizada por 	forte 

concentração da propriedáde0 O mercado de i:rbalho ganha os contor - 
nós de um oligopsônio, conduzindo a baixo ni salarial se sses oh 
gopsonistas se defrontam cora uma oferta de iideobra abundante., fru 
to da dificuldade do acesso ã terra Se cciurarmos essa 	situação 

com um quadro baseado na pequena propriedade podemos admitir que os 
preços relativos dos fat6res não são indepeidsnte da estrutura agrá-

ria0 

Finalmente ;  aduzimos algumas raz6Gs para a maior intensida 
de' da utilização das terra.p nos pequenos eabeiecimentos Existe na 
literatura pertinente uma discussão sôhre a sistncia ou no de eco-
nomias de escala na Agricultura, deixando didas quanto ã noção do 
tamanho otimo0 A parte este problema ;  liga.c a funçao de produçao,e 
ve ter ficado claro que eistern condiç6es eecíficas na pequena ex 

a. 
pioração que reiativiam/apiicàção da an1iE da. taxa de retôrno Pr 
meirawente, a f3ça de trabalho é pcincpaLniite da pr6pra fFí a 
em segundo lugar a uti zaçao da eca pode clEoende: as codçoes 
do marcado e fecnando-s a unidade dgrícoL 6be si. ,resia0 

V-se assi.rn, tertativamente ;  au 	e1 	 2 

cndi ç5es oa s doa proceasos econôcos a 	- e do fe3.'iieo d Lti 

1iação das tecra na agricltuta brdsLeir ou como aigs pefe 
rri, da ião b..Uzaçãc dessas ters À 	 q6bro eísa 
ção são ao .'voJ ii'dvidiai, nas aeri cr ts 	podemos iQe1cf1ra: nes.  

scs wntades i1'cLvi.dua.is  a ep)icação 10 p . eso 

As 1d]as apresentadas neste ba i ro ikão octem er coisde 

radas de í.orna rigorosa, ciunpr.Lndo uma fira dada ospioacoia, mo 
ca de idênti.ficação de uma abordagem analítta ao coaplexo problema da 
uti1izaço da terra0 

0 pr3pr.o conceito de util 	 te ra 	õofice, ro 



mais das vazes ficando implícito, ccmo o( :reu neste traba:Lho o 

forte conteúdo valorativo dste trmo. - pr veniente de 'úti l 

naturalmente predjspe a aiãiise a ju:Lgav na forma menor a uti-

lização em pastagem ou mata, o. que não t.Em quaLqu fundanientoe 

v'identemente0 

Os juf.zos de val6res não podem :ontudo, ficar ausen 

tes0 Sua presença 6 necessária na deimmi.t.ção dos roblemas,qu 

guardam referência com as necessidades de 2oIítica econ&ni.ca 

Do ponto de vista desta pc.L:tia acon6m5ca, interessa 

esclarecer os fatôres que influem no aumen:õ da produção e daren 

da per (não esquecida a distribuiçã :. desta renda) no meio 

rural. Em face disso, resulta convenièni analisar o uso atual 

e futuro dos recursos produtivos, levando m conta b nível tecno 

l 5gico e as instituiçEies correspondentes. 

Procuran.o precisar um pouco mi:L a. rea de estudo, jul-

gamos de intersse prosseguir à anãllse na: seguintes linhas: 

1 - 	quantificação do fen&eno de c 	 relaciónatdo 

o com a produtividade das terras e o merca lo de carnes; os efei - - 
tos sôbré a mão-de-obra 

2 - 	a expansão do espaço a rícola na últimas dcadas dize 

ção' do avanço, natureza da produção merca los viados e mecanis 

mos de ocupação. A incorporaçãô atual & iôvas terras 

3 - 	a reiaçãô entre a expansão da r:riteira e a "sub-utili- 

zação de terras em zonas ocupadas: anãlie da taxa de retôrno, os 

efeitos concorrenciais nós mercados dos pcDdutos e dos fat6res0 

A duaiidaie agricultura 'riodenia - ag :Lcultura '1 tra.di 

cional" 	o sentido da tecnificação 1. as J:eaçes (etrabalho cor-- 

respondent;a relação com o tamanho dos e -;tabelecimentos 

4 - 	os pequenos estabelecimentos: n aatureza de sua produ- 

ção, fôrça de trabalho, fatôres respons 	.'s por sua proliferação 

Ésses tópicos, claramente inte:d -pendentes surgem de ma 

neira lôgica em face das anl.ises feitas r ste trabalio. 

Em prosseguimento, portanto, ctb revestir os pontos hã-
slcos de forma mais rigorosa, con a p:'eo: ação concomitante de 

construir os testes necessários à verifi:a ão ana1ítica 

1 



Em :celaço ao projeto oriqi:a1d oesquisa, as presentes 
sugest8es implicam uxaa nfase diferente ; em .zío de uma sdimet 
çao maior do problema Como conseqüencia, 3 informaçoes necessa 
rias ultrapassam as possibilidades censita! s pelo menos ao nve! 
dos dados pjbdps. 

Em face disso, será necessrio rrer aos estudos 
aiizados de casos, considerando as novas e gnias quanto â quali 
dade dos daos0 

Esperase ser possível em u per do de 30 dias apresen 
tar as perspectivas concretas da pesquisa, om a evolução de meto-
dologia adequada à analise. 



QUIDR0 II 

PASTAGENS 

	

2dA TOTAL 	 LAV0tJA3 

	

 CLASSES 	 A1YC DOS  

	

DE 1D 	•N9 1STAL 	 MÉDIA 	Âre. 	Lavour 	Lavora 	 Paageu 

	

(ha) 	 (ha) 	Toti 	Pennanenstec, Temporria 	Total 	Watirai  
(ha) 	 () 	() 	() 	() 	(h) 

	

< 1 	133 477 	103 792 	0,8 	89779 	6115 	8366% 	618 	4872 

	

12 	276740 	381556 	1,41 	334089 	25377 	308712 	21873 	17139 

	

2-5 	619119 	2051455 	3,3 	1548776 	222747 	1326029 	256652 	202383 

	

5 . 10 	465 68% 	3 415 578 	7,3 	1 986 182 	409 170 	1 577  012 	698 893 	532 178 	IG '7 : 

	

10 20 	546 079 	7684200. 	14,1 	3409712 	81 442 	2596 270 	1988464 	1 479 357 	509 10/ 

	

2050 	672675 	20 819 118 	31,0 	6132404 	1 628 596 	4503808 	6535844 	4907951 16'&j 

	

50 - 100 	272:661 	19 062 972 	69,9 	3671 512 	1 113 678 	2 557 83% 	7 740 p459 	5 972 173 1 7 2 

	

1002O0 	157422 	2176444% 	138,3 	30&1225 	988043 	2093182 	10 457 703 	8243565 22V 

	

200 500. 	116 645 	35 851 678 	307,4 	3 701 467 	1 169 58% 1 	531 883 1  18 959 098 15 263 	3 6; 

500 1 000 	40764 	28 413 333 	697,0 	2076 326. 1 	623 760 	:i 450 66 	i6 14% 713 13 309 618 2 C, 

	

i3)9 	i5 	 917O95 	15031292! 	5 1 	 1 	1 
2000'5 000 	10138 1 30187634 	2977,7 	6300 	 oico 	kLï 

5O001GO00 	2353 	16060835 	6825,? 	258.909 	77995! 	18o9i4 	9774908 	8747786 iC7122 

100OOi0000Q 	i569 	33226159 	21176,6 	228 1180 	6294% 	i635i6 	1b966169 33935852 IC'$0317 

	

> 100 000 	1 	28 	5 666 953 202391,2 	13 283 	6783 	6500 	1 310 817 	1 229239 ' 31 

	

TOTAL 	3 333 746 249 862 142 	74,9 28 712 209 	7 797 488 20 9111- 721 122 335 386 102 272 053 20 (5 	; 

	

---------------------------.----.-----.---------.- 	 &.,._. 	........ - 

- eoitima 



continuaqao 

MATAS 
CLASSES TERBAS EEtRAS - -_ -. 	 --- --- 
DE ABEA 

(tia) 
irea 
Total Ref1oestdas I&CULTAS 

(im) 
I31PR0DUTIVA 

() 

-- C 

(ha)  
- 	 - 

,, 

- - 

< 1 
- 

872 752 120 3 791 3 192 
1 - 2 4 OU 3 428 583 14 683 6 900 
2 -. 5 69 227 61 342 7 885 134 724 42 076 
5 	10 288 757 262 982 25 775 333 592 108 1.4 

10 -. 20 1 039 865 950 669 89 176 952 557 293 602 
20 -. 50 3 939 740 3 66 312 263 428 3 234 357 976 773 
50 - 100 3 715 774 3 493 743 222 031 2 909 276 1 025 951 

100 - 200 4 113 969 3 906 272 207 717 2 931 900 1 179  538 
200 - 500 6 953 631 6 634 709 319 122 4 245 954 1 991  323 
500 - 1 000 5 555 183 5 316 176 239 007 3 ioo 656 1 536 455 

1 000 	2 000 4 942 056 4 734 684 207 172 2 507 581 1 375 741 
2 000 - 5 000 6 325 21.76 6 102 495 222 963 3 022 11.55 2.533  058 

1000O 7271€ 6871 145k25 844409 
10000-100000 1 

1,00000 5 449 296 1 	3 1n 	904 
-- 

32 394 
-- 

649 162 
SS-.---- a-a 

24 	393 
Me - 	-- 	- 

TOTAL 

	

.. 	—L 

57 945 103 

- 

-. 	55875299 

,- 	- - 
2069 606128 174 779 

- 
£2694663 

TE Censo Agríco1i - Servfiço Naionai de Recenseinento - 1960. 



QUADRO III 
TERRAS SECU1DO GRUPO3 DE íREA 1960 - 	- 	- 

»P. ItBEA DOS 

LAVOURAS 	1 	PASTAaENS 	1 
TERBJS 	TflRS 

INCLTLTAS 	0D 

, 2 

8,7 7,6 92,4 
14,4 85,6 

5 10 -58,1 20,6.79, 
10 20 44,4 23,9 76,1 
20 . 	. fr46; 734 
50 .' 100 19,5 30,3 69,7 

100 « . 	QO.. 12 -..324. 67,9 
2)0 1Qi 

-s  

1000 - 2 000 5,2 0,2 69,8 
2 000 5 000 2,9 9 71., 1 

000 10 000 1,6 j 	30,1 69,9 
10000 i00 000'": 0,7 Ya76. 72,4 

- 	100 oOa 0,2 51,1 48,9 

.0AL 11,5 • 27 2 72 8 

La ïe 
Ptagn Tot1 

Pte3 
t,1 	e 

gG1t 

20, 

5,7 78o4 -  
.12,5 78,8 
.20,5 76,i 23,8 

24,, 9 
77,1 220 8 

48,o 78,8 24>2 
2,.8. •:. 80,5 19,5 

, 

.83,4 165 
61,1 86,1 13,9 

93,8 

.48,9 . 	' 83,6 

$:?tti 15ata8 .Ar 
ir t.e 	- Ti 

t1 de 	Tot2. 
- 	ta 

86,2 13,8 3,6" 

85,5 	- 14,5 3,8 i 8 
88,6 -144 	.. ., 6,6. 
91,, 1 - 	8,9 	' 9,8 	- 3 2 

91,4 8,6  

94,9 5,0- 	' 13,5  

10,0 5,5 

s..ft.n....Ma&. 
96 4 

n.rfl,taga* 
3,6 1i3 .5,i 

CLPISSS DE ARE& 
(ba) kroa d : '2 

	 rnor 
Lvouz F. . ter, To 	xias -  

ta1ce 	uí Otal ae 
Lroa 1 La 

0,8 
1,0 
3,4 
8,4 

19,5 
189 

195 
19,6 

23,2 
'141,7 

- 23,2 

CiIaPQ Mr'1a 	rviç N.oa1 ' Reee 	o (1960)0 -. 



REGT2O NORDESTE 
CLASSESDEAREA  

RECIO LESTE REGIXO SUL REGIXO CiRO-OESTE REGIQ NO 

EBtabel Área Estabel Área Estabel Área Estabel Área Estabei 

4 58 - 34 30,8 - 28,0 6,2 5,7 0,2 0,3 -- 3,0 

1 	2 68,4 67,4 19,2 20,8 7,9 7,3 0,6 0,6 3,9 
2 - 	5 4'3  9 36,0 23,6 24,1 27,2 31,1 2,3 2,6 4,5 

5 	10 23,6 22,3 28,3 29,5 40,0 40,4 2,8 3,0 5,3 
io' - 	20 162 8 16, i 27,6 28,4 48,9 48,6 2,9 3,0 3,8 
20 - 	50 1.4,6 14,2 31,2 32,0 134,0 43,1 6,0 6,3 4,2 
50 	100 20,1 19,8 37,14 37,5 32 7 32,5 6,8 7,3 3,0 

100 - 	200 22,6 22,7 38,0 38,1 26,4 26,2 10,2 10,5 20 6 
• 	2. 33,9 2.0 22,9 17,0 17,9 1 	2,5 

500 • 	1 000 2 0  4  2, 6 22,6 2!,? 4 O 

1 000 - 	2 000 20,2 19,8 25,3 2;,; s 24,, 0 2,1 26,9 27,3. 3,6 
2 000 - 	5 000 16,6 16,0 19,4 19,3 20,4 19,8 36,8 37,9 6,8 
5 000 - 	10 000 11,9 11,4 15,5 15, 2 15,5 15,3 47,0 48, 1 10,1 

Í0 000 - 100 000 82 8 7,7 9,2 8,6 8,3 6,6 47,1 43,2 26,6 
> 100 COO 3,6 3,3 2,1 6,3 2,1 14,3 28,6 25, 4  5, 6 

TI1T___ 76 II TL!I 1 	TIT° 

ti .  

ADRO VI 

DISTRIBUAO DAS TERRAS - RCENTAGEMDE 

CADA REGIAO NO TOTAL DO BRASIL, SEGUNDO 
GRUS DE IBEA - 1960 

: Canso Aq.ricoia Servio Iacioiu]. dc Becenserronto (1960) 



°L 2LP 
fiEGIaE8 N'TE E C 	0oESrE 1960 
..L& J.fl44 	 iO n:i.grffi,_flEL rj-:.ILL -j. -  :4.t:Jr.n- U.:s - rc.rJ. -  .au_Jnv- : 

DE RE DOS M~Mija. Ng ETPJEICX JÚF& MDIk 	iiii. DE 	ARFA DE 	 'J!ERRA 

() 

1 100 835 129 110 0,8 87 17 6 105 770 3 61.3 
1 	2 361. 307 261. 278 1,1. 3191 1.71  2146,12 3 236. 13 620 
2 	5 1912663  576 603 3$ 1 453 •1. 21.8 791 50 739 1204.25 
5 	.' 10 3 135 668 415 599 7,1. 1 88 61i.6 670 088 205 632 299 880 

3.0 	20 7 086 373. 502 1.90 14,1 3 1914. 582 1879 209 865 8W 870 41.9 
20 	50 18 1.37 209 591. 791. 30,9 5 61.6  1.53 5 895 690 3 203 922 2 802 51.0 
50 	100 16 984 115 243 41.8 69,7 3471 648  6 857 878 3 11.3  292 2 631 297 

100 	200 i8 817 816 136 302 137,9 2 865 621. . 	8 921 603 3 371. 918 2 616 626 
2005O0 281.52060 9351.0 3Ok,0 .  31.29111 11.617089 5 132 525 3 602 478 
5001000 t 	21098501. 306a9 6839 3.926236.. 31U5127O3 3911521 2532608 

.73 r-- 

2'OOO 	coo 16 630 694 . 	5 7i4J 2 9101. 763 9539366 3 2801.1.6 20762914. 
0000 6726286 1006 6671:3. 2ZL&7T 371.8973 1507625 :755278 

lo .cm « 100 000 7 594 001 14-12 18 481. 3 199 934 3 697 1.99 2052 71.8 923 8  
> 100 000 805 *90 5 161 078 Al

. 
4560 353 510 229 . 260 89 000 

TOTAL 165 538 393 3016698  4,8 26 535  127  
WaflaS._S..__ 

77 755 14.16 
r1 	- tu,r 
30 256 199 

N1IJUJ.t - 	:._ JJii.a!•11 	.pUt N 

. 	21 21.3 41.7 

0ono 	co1e. 	rmoioml do Rece=emento (1960 
ERVOr 	2xiclui. e. £cwe. dos Minos 

- 

3 12 
6 14-93 

39 1.114. 
1011.22. 

276 a 
888 604 
880 000 

1 039 01.5 
3. 670 57 
i 21- 4b 
3. 3114. 

1.92 5 313 
719 965 
329 060 

9 71.8 



ri 

XCET0 REGIÕES N0BE E CNTRO0ESTE 1960 

(m percentagem do Quadro VII) 

1 100 335 86,4 6,1 0,8 3,6 3,1 
307 87,1 5,9 Q,9 3,7 1,8 

25 1912863 76,0 13,0 2,6 6,3 2,1 
10 3 135 668 59,3 21, 6,5 9,6 30 2 

10 	23 7 086 371 15, 1 26,5 12,2 12,3 3,9 
53 18 437 209 30,7 31,9 170  4 15,2 4,8 

3o100 16643 15 2O,j 40,3 18,5 15,5 5,2. 
100 	200 18 817 316 150 2 47,5 17,9 - 	 13,9 

ôo 4 	oo 5;9 
1 r •-" 

10O3203 56p4 10,9 10,9 705 
000 	5 000- 16 630 -694 4, 57,4- 19,7 12,5 5,8 

5 000 	iO 000 6 726 286 5.'51 55,8 22,4 11,2 7,3 
10000 	100 000 7 59k. 001 48,8 27,0 12,1 9,5 

,i00000 - 	 803390 o,$ 43,9 -28,5 --11,0 10 

TOTAL 165 538 3 cf3 47,0 18,3 
- 

12,8 . 	 5,9 

FOiTE- Crno Ar1ola 	Serviço Nacional de 	eee11sca2nento (1960) 
0SE1VAC7>.0: Foi e 	luidc. a Sex' 	dQ Amores. 


