


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.
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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.
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Meeiro
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Parceria e arrendamento

•Parceiros e arrendatários “alugam” a
terra de alguém para cultivar
alimentos ou criar gado.

• Se o aluguel for pago em dinheiro, a
situação é de arrendamento.

• Se o aluguel for pago com parte da
produção, combinada entre as
partes, a situação e de parceria.

22



23



24



A AGRICULTURA BRASILEIRA
ENFRENTA UMA SÉRIE DE
PROBLEMAS COMO:

# A irregular distribuição de
chuvas principalmente no
sertão nordestino
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# As geadas no sul do país
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# A estrutura fundiária, marcada por uma grande
concentração de terras nas mãos de uma minoria da
população
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# Baixo crédito rural para pequeno produtor (produtos de
subsistência);
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# Prioridade nos investimentos e financiamentos apenas para
os grandes produtores (produtos de exportação);
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# O uso incorreto dos solos na agricultura itinerante;
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# A questão do transporte e armazenamento dos alimentos
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01- Sobre a agricultura brasileira assinale V ou F para os itens a
seguir

( ) I. A mecanização da agricultura é uma das manifestações da
modernização agrícola e trouxe consigo o êxodo rural.
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( ) II. A estrutura fundiária brasileira mantém-se excludente na medida em
que privilegia o grande capital para as culturas de exportação em detrimento
da agricultura familiar.
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( ) III. A reforma agrária é, atualmente, uma das grandes questões sociais e
políticas do Brasil, congregando vários setores da sociedade e partidos
políticos.
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02- Embora muitos especialistas recomendem o uso da agropecuária
intensiva, em razão de seus benefícios, a utilização do modelo extensivo
ainda é muito comum em todo o país e também em várias partes do mundo,
principalmente em áreas com menor oferta tecnológica. Uma das vantagens
que justifica o emprego da agropecuária extensiva é:

a) o menor uso de fertilizantes e agrotóxicos

b) a possibilidade de produção de transgênicos

c) a redução do preço dos produtos agrícolas

d) o diminuto índice de desflorestamento

e) a maximização da relação custo/benefício
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03- A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio
rural permite a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas.
A mais clássica tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos – com uso de
amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa – dos métodos
mais avançados – com produção em alta densidade, técnicas avançadas e
utilização de tecnologias mais bem delineadas.
A classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias:
a) subdesenvolvida e desenvolvida
b) primitiva e moderna
c) familiar e latifundiária
d) intensiva e extensiva
e) tradicional e alternativa
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04- A introdução de sistemas agrícolas modernos e mecanizados no Brasil
causam em uma transformação produtiva no campo e em um impacto
socioespacial, que são, respectivamente:

Desemprego estrutural rural

Aumento da urbanização
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05- A justificativa principal para a defesa da reforma agrária no
Brasil assenta-se na existência do espaço rural do Brasileiro
apresentar quais características?

Forte concentração fundiária nas mãos dos latifundiários.
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06- A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios
problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar quais ?

Aumento do número de favelas e cortiços

Falta de infraestrutura

Diversas formas de violência.

Deficiente coleta de lixo

Fornecimento de energia e água deficitários
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07- Conceitue o termo cidades globais.

As cidades globais, também conhecidas como metrópoles
mundiais, são grandes aglomerações urbanas que funcionam
como centros de influência internacional. Estão no topo da
hierarquia urbana. São dotadas de técnica e conhecimento em
serviços de elevada influência nas decisões vinculadas à
economia globalizada e ao progresso tecnológico.

44



08- O agronegócio, também
conhecido por seu nome em
inglês "agribusiness", cujas
cadeias produtivas se baseiam
na agricultura e na pecuária,
apresenta um grande dinamismo
econômico e pode fazer do Brasil
um dos maiores produtores
agropecuários do mundo. Com
relação ao agronegócio cite
características marcantes.
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Resp. O agronegócio é o conjunto da
cadeia produtiva ligado à agropecuária,
incluindo todas as atividades de indústria
e serviços de antes, durante e depois da
produção. Essa cadeia movimenta a
economia, ao empregar trabalhadores,
gerar renda e pagar impostos.
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09- Observe a imagem a seguir e faça o que se pede:

A pecuária desenvolvida com o gado confinado, utilizando ração,
cuidados sanitários constantes, visando a precocidade do
crescimento e do abate ou o aumento da produção de leite é
conhecida como criação

a) intensiva.

b) extensiva.

c) semi-intensiva.

d) semi-extensiva.

e) natural.
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10- Nas grandes cidades brasileiras, a falta de moradia e o
aumento do desemprego estão diretamente relacionados à
existência de que tipos de habitação?

a) Favelas e condomínios.

b) Favelas e cortiços.

c) Mansões e vilas.

d) Vilas e bairros.

e) Lugarejos e condomínios.
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