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Organização da produção agrícola

No espaço rural ocorre a produção não só de alimentos, mas também de outros itens necessários à vida em
sociedade, como matérias-primas (para tecidos e papel, por exemplo) e fontes de energia (como a
cana-de-açúcar usada na produção de etanol). O preparo da terra para o cultivo modifica o espaço rural, que
está organizado, basicamente, em duas formas: a agricultura familiar e a agropecuária industrializada.

A agricultura familiar

A maior parte da produção de alimentos no mundo vem da agricultura familiar, incluindo no Brasil. A
produção é destinada, principalmente, ao abastecimento do mercado interno. São pequenos proprietários que
podem empregar máquinas e insumos agrícolas e, em algumas etapas do processo produtivo, como o
preparo do terreno e a colheita, contratam mão de obra temporária. Em unidades produtivas no espaço rural
classificadas como minifúndios é realizada a agricultura familiar, que é caracterizada pela produção para o
consumo da própria família. Quando ocorre uma produção excedente, ela é comercializada.

A agropecuária industrializada

Com o avanço da tecnologia, espigas de milho imunes a ataques de algumas pragas, vacas capazes de
multiplicar a produção de leite e porcos com mais carne e menos gordura tornaram-se possíveis.



Esses são alguns produtos da biotecnologia, desenvolvidos por grandes grupos empresariais que investem
na produção agropecuária. Nesse sistema, chamado de sistema agropecuário industrializado, passou-se a
programar o destino da produção a partir do momento em que as inovações tecnológicas, como sementes e
matrizes para criação de animais, saem dos laboratórios.

Tamanho e peso-padrão tornaram-se palavras-chave para os produtores de frangos, ovos e frutas, por
exemplo. A produção agropecuária ficou semelhante a uma fábrica. Através do melhoramento genético as
frutas passaram a atender a algumas exigências do consumidor, como uva e melancia sem sementes.

O uso de novas tecnologias tem permitido a expansão dessa atividade para áreas que não eram usadas na
agricultura. O espaço rural chegou ao deserto, onde a produção agrícola é alcançada com o uso equilibrado
da água, emprego de estufas, irrigação subterrânea e modernos filtros.

Nas estufas a temperatura é controlada automaticamente, garantindo um ambiente adequado para a
produção de tomates, pepinos e pimentões. Os filtros são utilizados para reter fertilizantes químicos contidos
em excesso na água, que é drenada dos canais de irrigação das lavouras de legumes e verduras.

As máquinas agrícolas são usadas em diversas etapas da produção. Elas podem preparar o solo para o
cultivo, semeá-lo e colher a safra, dependendo da espécie cultivada e do terreno. Por isso, esse sistema
agrícola também é chamado de agricultura mecanizada.

Impactos da agricultura industrializada

Em muitos lugares do mundo, é forte a presença da agricultura industrializada, o que na prática resulta em
mais produção por área cultivada. Mas o custo desse sistema é elevado, devido ao investimento em
biotecnologia, máquinas agrícolas e agrotóxicos. Os agrotóxicos são aplicados para proteger os cultivos de
organismos prejudiciais ao desenvolvimento das plantas. Eles funcionam também como um veneno que mata
outras espécies que possam concorrer com as plantas. Parte dos produtos químicos utilizados na agricultura
moderna penetra nos solos e pode contaminar a água depositada no subsolo.

A agricultura mecanizada também gera impactos sociais e ambientais. No primeiro caso, ocorre o aumento do
desemprego no campo, já que as máquinas substituem muitos trabalhadores rurais, além do uso intensivo de
agrotóxicos, que causam doenças em trabalhadores e, se usados sem cuidados, nos consumidores dos
produtos.

Os problemas ambientais são muitos, como a perda da biodiversidade pelo desmatamento. Também ocorre a
compactação do solo, resultado da presença constante de máquinas pesadas. A erosão também está
associada ao uso intensivo do solo, em especial em áreas sujeitas às fortes chuvas, como ocorre em grande
parte do Brasil. O transporte de solo pela água, além de retirar seus nutrientes, dificulta o uso de máquinas
agrícolas. (fig.17)

Vocabulário

Biotecnologia: Conjunto de técnicas e processos biológicos e químicos que envolvem manipulação de
organismos vivos para fabricar ou modificar produtos.



EXERCICIOS

1.Como está organizado o espaço rural.

2.Como estão classificadas as unidades produtivas no espaço rural?

3. Através do que as frutas passaram a atender a algumas exigências do consumidor, como uva e melancia
sem sementes?

4.Quais são as principais consequências sociais da agricultura industrializada?

5.Comente um dos impactos ambientais resultantes da agricultura mecanizada.


