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Sistemas agrícolas no Brasil

No Brasil, são empregados diferentes sistemas agrícolas. Destacam-se práticas agrícolas reproduzidas dos
povos originários. O plantio em roças (áreas desmatadas para a plantação de alimentos) é um hábito adotado
por pequenos sitiantes. Muitos dos alimentos que consumimos no dia a dia, como a mandioca, o milho e o
feijão, são cultivados dessa maneira, embora hoje em dia encontrem-se grandes áreas produtoras de milho,
por exemplo.

Além da roça, outra prática de influência indígena é o uso do fogo para eliminar plantas não desejadas que
nasçam junto às cultivadas. Ela era aplicada em pequenas áreas isoladas. Entretanto, observa-se no país seu
uso indiscriminado. As queimadas consistem em atear fogo em vastas áreas para desmatar e depois
introduzir o cultivo de um produto ou a criação de gado. Essa forma de aumentar a área agrícola, muito
praticada por grandes proprietários de terras, devasta a vegetação original, causando sérios prejuízos, como
perda da biodiversidade e diminuição de chuvas.

Sistemas agrícolas destinados a gerar produtos para a exportação também são frequentes no Brasil. O uso de
máquinas para cultivar a terra e colher o fruto da agricultura é comum em quase todos os estados do país. Em
geral, essas máquinas são usadas nas áreas de monocultura. O cultivo da cana-de-açúcar, por exemplo, é
praticado em sistema de monocultura com uso de máquinas com a finalidade de produzir etanol e açúcar.



Os sistemas agrícolas destinados à exportação empregam pouca mão de obra e usam os resultados de
pesquisas científicas e tecnológicas para aprimorar a produção.

Em A, pequeno agricultor trabalhando em plantação de milho e feijão em Feira de Santana (BA), 2017.

Em B, monocultura de cana-de-açúcar, em Bandeirantes (PR), 2017.

Vocabulário

Sitiante: Morador ou proprietário de sítio ou roça.

Atividades

1. Quais são os sistemas agrícolas utilizados no Brasil?

2. Qual é a principal diferença entre eles?

3. Como os indígenas influenciaram a produção agrícola no Brasil?

4. Dê duas características de cultivo praticado no Brasil em que se utiliza um sistema agrícola moderno.


