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Definição de agricultura

• Atividade econômica que integra o setor primário, caracterizada pelo 
cultivo e colheita de plantas.

ALIMENTOS INDÚSTRIA



EVOLUÇÃO DA 
AGRICULTURA

• Origem: 10.000 a 4.000 
a.C

• Locais – Vales e Várzeas
Fluviais: Egito (Nilo), 
Mesopotâmia (Tigre e 
Eufrates), China (Amarelo
e Azul)



1 – Arcaica

a) Energia: Humana/Animal;

b) Instrumentos Simples: enxada, foice

c) Subsistência/baixa produtividade.

2 – Moderna (a partir do séc. XVIII)

a) Êxodo Rural;

b) Aumento das cidades em tamanho e número;

c) Aperfeiçoamento de instrumentos e técnicas 
agrícolas: Arado de aço, debulhadeira, adubos e 
corretivos para o solo.

Evolução da Agricultura



Revolução Verde

Definição: conjunto de mudanças 
técnicas na produção 

agropecuária – proposto aos 
países pobres para resolver o 

problema da fome.

Início: década de 1950 – GUERRA 
FRIA

Motivos:

•Guerra Fria;

•Medo de insatisfações com a fome;

•Preocupação com o avanço do socialismo 
em países periféricos;

• Indústria química destinada ao setor 
bélico, apresentava certa capacidade 
ociosa.

Estratégias:

• Financiamentos para a importação de 
insumos e capacitação técnica;

•Agências de pesquisas em agropecuária;

•Crédito subsidiado



Os fatores e os 
sistemas de 
produção na 
agricultura

Além das condições naturais (água, clima, 
solo, relevo), deve-se considerar três 
fatores de produção para a agricultura:

Terra – tamanho da propriedade 
(pequena, média, grande);

Trabalho – atividade humana aplicada à 
produção. A qualidade depende do 
conhecimento técnico;

Capital – dinheiro investido, insumos 
agrícolas (fertilizantes, máquinas, 
ferramentas, agrotóxicos);



Sistema 
agrícola de 
produção 
extensiva

• Terra é o principal fator de produção;

• Técnicas tradicionais;

• Geralmente apresenta baixa 
produtividade.



Sistema 
agrícola 

intensivo

• Intensa utilização de máquinas;

• Implementos agrícolas;

• Adubos;

• Equipamentos para irrigação;

• Sementes selecionadas ou geneticamente modificadas;

• ELEVADA PRODUTIVIDADE



Uso da terra 
pela 
agropecuária

Uso da terra: forma como o espaço geográfico é 
utilizado pelas sociedades humanas;

Uso Urbano;

Uso rural;

Uso de áreas de vegetação natural;

Uso de áreas de mineração.





Distribuição 
geográfica das 
atividades 
agropecuárias

• Dependência de fatores naturais (clima, solo, 
relevo, água);

• Hábitos alimentares regionais;

• Desenvolvimento econômico e tecnológico das 
sociedades;

• Integração ao mercado mundial;

• Gêneros agrícolas transformaram-se em 
matérias-primas industriais





Expansão da fronteira agropecuária

• Compra de terras mais baratas no Cerrado e Sul da Amazônia;

• Cerrado: relevo plano, desvalorização do bioma, disponibilidade de 
água;

• Amazônia: relevo plano, incentivos fiscais;



Expansão da 
fronteira agrícola
no Cerrado (1970 

– 1990)



Arco do 
desmatamento
na Amazônia



Conflitos no 
campo



Principais motivos para conflitos e violência

• Ocupações de terras ilegalmente;

• Invasão de unidades de conservação/terras indígenas;

• Policiamento precário;

• Grandes extensões territoriais;

• Principais grupos envolvidos:

• Fazendeiros, indígenas, populações ribeirinhas, comunidades 
tradicionais.



Culturas 
especializadas

• Cultivos adaptados às condições
naturais;

• Normalmente são realizadas com
base no trabalho familiar;

• Importante fonte de renda para a
agricultura familiar (pequenos
proprietários e arrendatários).

Brasil: culturas especializadas



Agricultura 
Familiar

• Pequenas propriedades;

• Baixo capital investido;

• Mão de obra é composta pela família;

• Produção voltada à subsistência;

• Policultora.



Agricultura 
comercial 

• Grandes propriedades (latifúndios);

• Intenso uso de máquinas;

• Monoculturas;

• Elevada qualificação dos trabalhadores;

• Produção voltada à exportação/indústria;

• Tecnologias e técnicas agrícolas avançadas;

• Uso de agrotóxicos.



Uso dos 
agrotóxicos

• Definição: os produtos e os agentes de processos físicos,
químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de
produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas
ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade
seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de
preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados
nocivos.



Vantagens e 
Problemas

• Combate a insetos, fungos e outros seres que 
prejudicam as plantações;

• Uso excessivo contamina o solo, águas, ar, mata e 
outros seres vivos;

• Também podem intoxicar os 
trabalhadores/consumidores de alimentos mal 
lavados.



Importante lavar os alimentos com ÁGUA SANITÁRIA antes de consumir



Agricultura orgânica

• Produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos, sementes
geneticamente modificadas e fertilizantes químicos;

• Menor produtividade;

• Alimentos mais caros/saudáveis;

• Importante identificar a certificação



Custos ambientais e sociais das atividades 
agropecuárias
• Desmatamento e queimadas na Amazônia, Pantanal, Cerrado (expansão da 

soja/pecuária);

• Cana-de-açúcar: problemas ambientais e sociais;

• Ambientais:

1. Emissão de poluentes;

2. Contaminação de recursos hídricos;

3. Cultivo em áreas de preservação ambiental;

• Sociais:

1. Precárias condições de trabalho;

2. Má remuneração de grande parte dos trabalhadores;

3. Ameaças às comunidades indígenas;

4. Trabalho análogo à escravidão





Questão da terra no Brasil

• Distribuição desigual de terras desde o período de colonização
(Sesmarias);

• Raiz histórica dos latifúndios;

• Latifúndios improdutivos: pouco ou nada produzem;

• Latifúndios produtivos: utilizados pelas grandes empresas rurais para
a agricultura comercial.



Estrutura fundiária
• Muita gente tem pouca terra

para cultivar e pouca gente
possui muita terra;

• Concentração de terra.



Movimentos sociais no Campo

• Reforma agrária: processo de redistribuição da propriedade fundiária
que não cumpre a função social. Ela é realizada pelo Estado e visa à
promoção de justiça social e ao aumento da produção;

• Movimentos sociais realizam protestos, acampamentos e ocupações
de terras improdutivas para pressionar governos;

• Reforma agrária eficiente requer:

• Apoio técnico e financeiro;

• Oferta de eletricidade;

• Estradas;

• Garantia de comércio.




