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AGROPECUÁRIA

Setor primário da economia
baseado na produção de
alimentos no campo gerando
empregos e movimentando a
economia mundial.
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AGROPECUÁRIA EXTENSIVA
É praticado em grandes áreas,com pouco capital, mão-de-obra reduzida e pouco
especializada.
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AGROPECUÁRIA INTENSIVA
Caracteriza pelo grande emprego de capital,utilização de mão-de-

obra especializada e elevada mecanização.
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SISTEMAS AGRÍCOLAS
Agricultura de subsistência (agricultura de roça).
Atende as necessidades alimentares básicas do agricultor e de
sua família sendo praticada em regiões pobres do planeta.
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AGRICULTURA DE JARDINAGEM
Apresenta técnicas mais ou menos aprimoradas (irrigação e
adubação) e cuidados especiais em relação ao vegetal e ao solo,
obtendo boa produtividade por hectare plantado.
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AGRICULTURA DE PLANTATION

Introduzida pelos europeus em suas colônias tropicais durante o
colonialismo aplicação de vultosos capitais na produção de
gêneros agrícolas (tropicais), destinado a abastecer o mercado.
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AGRICULTURA MODERNA

Agricultura baseada no uso intensivo de métodos avançados para

acelerar a produção agrícola.

9



AGRICULTURA MODERNA
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A ESTRUTURA FUNDIÁRIA 
A forma como os estabelecimentos rurais

estão organizados, ou seja, seu número, tamanho
e distribuição social, é denominada estrutura
fundiária.

No Brasil, ela é caracterizada pelos extremos,
isto é, pela presença de enormes latifúndios e de
grande número de minifúndios. Segundo o senso
agrícola de 1985, cerca de 1% dos
estabelecimentos rurais ocupavam
aproximadamente 44% da área total agrícola,
enquanto 53% ocupavam somente 3% da área
total.
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LATIFÚNDIO

Um latifúndio é uma propriedade agrícola de grande extensão
pertencente a uma única pessoa, uma família ou empresa e que
se caracteriza pela exploração insuficiente de seus recursos.
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MINIFÚNDIO

O minifúndio é a propriedade fundiária de dimensão mínima,
em função de vários fatores: a situação regional, a destinação
econômica e a produtividade.
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POSSEIRO

01- Posseiro é a pessoa que detém a posse de uma porção de
terra, mas não é o dono, não possuindo assim documentação e
registro em cartório.
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MST
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GRILEIRO

02- Grileiro é um termo que
designa
quem falsifica documentos para
de forma ilegal e tornar-se dono
por direito de terras devolutas ou
de terceiros.
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ESCRAVIDÃO POR DÍVIDA
Trata-se do aliciamento de mão-de-obra através de promessas mentirosa.
Ao entrar na fazenda, o trabalhador é informado de que está endividado
e, como seu salário nunca é suficiente para quitar a divida, fica
aprisionado.

22


