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Agricultura Brasileira 



Sistemas Agrícolas 

 Intensivo:  
 Maior importância à mecanização e/ou trabalho  

 Altos índices de produtividade 

 Natureza deixada em segundo plano 

 

 Extensivo:  
 Elementos naturais são prioridade 

 Escassez do uso de tecnologia e de mão de obra 

 Baixo índice de produtividade 



Principais tipos de cultivos 

 De queimada: queima de plantas a que se segue novo 
plantio 

 

 De plantio: caracteriza-se pela monocultura 

 

 De lençóis: típicas de áreas alagadas (arroz) 

 

 De subsistência: terra de má qualidade e pequenas 
dimensões direcionada para suprir a demanda 
interna 



Principais tipos de cultivos 

 Tropical: técnica de plantio predominante nos climas 
quentes e úmidos, onde o solo fértil é resultado do 
elevado índice pluviométrico 
 

 Diversificada: comum em áreas de clima temperado 
 

 De pomar: direcionada para o plantio de árvores 
frutíferas 
 

 Itinerante: presença de estrutura familiar sem relação 
com o capitalismo. Planta-se até o esgotamento do solo e 
depois migra-se para outro lote 



Principais tipos de cultivos 

 De jardinagem: semelhante à itinerante, porém com emprego 
de alta tecnologia garantindo alto lucro 
 

 Plantation: introduzida nos trópicos no século XVI pelos 
europeus, com grande quantidade de capital investido na 
produção de produtos tropicais – divisão internacional do 
trabalho e duas classes opostas: proprietários X trabalhadores 
 

 Empresas Agrícolas: médias e grandes propriedades, alto 
investimento e tecnologia de ponta 
 

 Cinturão verde e bacias leiteiras: ao redor dos grandes centros 
urbanos visando suprir o mercado local  



Principais produtos agrícolas  

 Grande diversidade de produtos agrícolas em 
decorrência dos variados tipos climáticos 
encontrados no país, divididos em dois grupos: 
 Os que abastecem o mercado interno 

 Os que abastecem o mercado externo  



Produtos de exportação  

 Cada vez mais a agricultura volta-se para o exterior 

 

 Boa parte tem como destino União Europeia e EUA 

 

 Protecionismo dos países desenvolvidos impede o 
aumento das exportações de países em 
desenvolvimento 



Produtos de exportação 

 Soja: 
 Foi introduzida no Brasil no início do século XX pelos 

japoneses 

 Principal produto agrícola do país  

 Muito utilizada no Sul do país em rotação com o trigo 

 1970: deixa de ser coadjuvante na produção brasileira em 
decorrência da crise da soja nos EUA 

 Produção ligada à modernização do campo 

 Introdução de sementes transgênicas 

 Vantagem de ser produzida na entressafra dos países do 
Hemisfério Norte 



Produtos de exportação 

 Cana-de-açúcar: 
 Estratégia de ocupação do território brasileiro pelos 

portugueses 

 Sistema de plantation (latifúndios)  

 1930: alternativa no Estado de SP em decorrência da crise do 
café 

 1970: explosão da produção voltada para a produção do etanol 

 SP: maior produtor com 60% da produção 

 Reestruturação do sistema fundiário de SP 

 Trabalho temporário: boia-fria 

 



Produtos de exportação 

 Laranja:  
 Introduzida no Brasil nos primeiros anos da colonização  

 Até a década de 1960: reduzida ao abastecimento do mercado 
interno 

 Beneficiamento da fruta: maior produtor do mundo 

 



Produtos de exportação 

 Café 
 Chagou ao Brasil no início do século XVIII 

 1790: chegada no Vale do Paraíba (SP) 

 Solos férteis e clima ameno 

 Meados do século XIX: principal produto brasileiro  

 Adoção de trabalho assalariado 

 Com capitais gerados pelo café foram construídas ferrovias, 
portos e indústrias 

 1929: queda da bolsa de NY  

 Minas Gerais passa a ser o principal produtor 

 



Produtos de exportação 

 Cacau: 
 Oriunda da Amazônia, porém o cultivo acentuado se dá no Sul 

da Bahia  

 O país já foi o principal produtor de cacau do mundo 

 Queda da produção associada à proliferação de uma praga  
chamada Vassoura de Bruxa 

 



Produção voltada para o Mercado Interno 

 Poucos investimentos  

 Falta de incentivos governamentais  

 A produção não é suficiente para abastecer o mercado 
interno  

 Queda da produtividade desses cultivos 

 Destacam-se: 

 Arroz 

 Milho 

 Trigo 

 Algodão 

 Mandioca  

 



Estrutura fundiária brasileira 

 Módulo Rural: deriva do conceito de propriedade 
familiar. Tornou-se uma unidade de medida, 
expressa em hectares, que busca exprimir a 
interdependência entre a dimensão, a situação 
geográfica dos imóveis rurais e a forma das 
condições de aproveitamento econômico. 
 Minifúndio  

 Latifúndio por dimensão 

 Latifúndio por exploração 

 Empresa Rural  


