
Setor agrícola mundial



Fatores de distribuição espacial
• Busca por rentabilidade
– Fatores
• Naturais
• Técnico-econômicos

Clima quente e 
chuvoso

Adensamento 
populacionalBaixo custo 

da terra

OBS.: Ocorre da mesma 
forma em qualquer país 
com agropecuária voltada 
ao mercado. 

Gado bovino

Corte

Leite



•Roça, itinerante ou coivara
•Jardinagem

•Produção para comercialização 
com reduzida capacidade técnica

Incapacidade de geração 
de excedente para 
investimento







AGRONEGÓCIO

Demandas industriais

•Máquinas e equipamentos

•Insumos

•Sementes, fertilizantes, defensivos

INDÚSTRIA

Cadeias produtivas industriais

•Cana – usinas – açúcar e álcool

•Pecuária – frigoríficos – carnes processadas

•Laranja – suco de laranja

INDÚSTRIA

Compra da...

Vende para...



Sistema 
financeiro

FinanciamentoFinanciamento

CommoditiesCommodities



Evolução

• Anos 1950
– Revolução verde

• Mecanização
• Agrotóxicos

– Institucionalização 
pela ONU
• México e Índia
• Combate à fome

• Problemas
– Custos
– Absorção: culturas 

comerciais
• Redução da diversidade 

agropecuária

– Concentração fundiária

•Não é um problema de produção ou de “distribuição”;
•Inadequação da estrutura de produção



Evolução
• Anos 1990
– OGM

– Fatores
• Proteção ambiental
• Combate à fome

• Problemas
– Econômicos e geopolíticos

• Custos
• Financiamento
• Royalties

– Expansão de fronteiras 
agrícolas

– Maior uso de herbicidas
• Controle de ervas invasoras

Produzir mais em menor área 
com menor desmatamento 

agrotóxicos Plantio direto: técnica 
conservacionista de recursos 
hídricos e pedológicos



(Pucrj 2012) Leia com atenção o trecho selecionado e responda ao que se pede.
“Snacks” de milho transgênico.
“A PepsiCo / Elma Chips está substituindo o milho convencional pelo geneticamente 
modificado (OGM) na produção de snacks no Brasil. As marcas Cheetos e 
Fandangos já estão sendo fabricadas com milho transgênico. Em nota, a PepsiCo 
informou que a decisão teve como base a perspectiva de inviabilidade de assegurar 
a compra de milho convencional para atender ao volume total de matéria prima 
comprada pela companhia, devido ao aumento significativo de produção de milho 
OGM, no Brasil. Em linha com a legislação brasileira, as embalagens dos snacks 
passarão a ter impressos a frase ‘salgadinho geneticamente modificado’, e o 
triângulo amarelo com a letra T, símbolo do transgênico. A CTNBio, órgão do 
governo, permite o cultivo de 17 tipos de milho OGM no país”.
(Adaptado da reportagem de Flávia Oliveira, do jornal O GLOBO, do dia 18 de maio 
de 2011, p.24).

 

a) Associe a posição da empresa, em relação à ampliação no uso dos OGM, à 
dinâmica do complexo agroindustrial.
b) Explique dois argumentos contrários ao cultivo dos OGM que são defendidos por 
ambientalistas.





Fome e agronegócio
• Agronegócio: não produz “alimentos”
– Abastecimento de cadeias produtivas não-

alimentares
• Têxteis; etanol combustível

– Mercadorias
• Alimentação é Direito Fundamental (art. 6)

– Reduzido ou desprezível valor nutricional

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 



Outros problemas do agronegócio

• Baixa geração de 
emprego

• Empregos massivos 
de baixa qualificação
– Baixa remuneração
– Desestímulo à 

qualificação 
profissional

• Concentração
– Terra
– Renda

• Impacto ambiental
– Desmatamento
– Agrotóxicos
– Consumo de água



(Uerj 2012)  Leia.
Multinacionais de alimentos agravam pobreza
Documento da ActionAid, apresentado no Fórum Social Mundial de 2011, revela 
que um pequeno grupo de empresas domina a maior parte do comércio 
mundial de itens como trigo, café, chá e bananas. Um terço de todo o alimento 
processado do planeta está nas mãos de apenas 30 empresas. Outras 5 
controlam 75% do comércio internacional de grãos. Do total da produção e da 
venda de agrotóxicos, também 75% são dominados por 6 companhias, e uma 
única multinacional, a Monsanto, detém 91% do setor de produção e venda de 
sementes.
Adaptado de www.observatoriosocial.org.br

O texto faz referência ao processo de modernização da agropecuária mundial, 
com a formação e a expansão de complexos agroindustriais.
Defina o que são complexos agroindustriais.
Com base na reportagem, aponte duas consequências socioeconômicas 
negativas resultantes da situação de reduzida concorrência no setor agrícola. 





• Segurança alimentar
– Acesso aos alimentos

• Quantidade
• Qualidade

– Regularidade

• Soberania alimentar
– Explicitação da 

estrutura de produção 
e consumo

– Direitos dos povos
• Questão geopolítica



(Unicamp 2009)  Recentemente, a relação entre a 
expansão da produção de agrocombustíveis e a produção 
de alimentos entrou na agenda política internacional. 
Considerando esse fato, responda às questões:
a) No Brasil, a produção de agrocombustíveis tem forte 
base na cultura da cana-de-açúcar. Aponte o principal 
impacto socioeconômico advindo do crescimento da 
produção de cana-de-açúcar e identifique os principais 
Estados brasileiros em que essa expansão vem ocorrendo 
mais fortemente.
b) A implementação de uma política de soberania ou 
segurança alimentar tem sido indicada como alternativa à 
crise de alimentos. Quais os principais objetivos das 
políticas de segurança alimentar?



Setor agrícola no Brasil





Soja

Região inicial da lavoura

Expansão
•Demanda externa
•Calagem do solo
•Mecanização
•Menor valor da terra

MAPITOBA



Cana-de-açúcar 

Região 
inicial da 
lavoura

Etanol combustível



Gado para corte
•Menor valor da terra
•Integração com  o Sudeste

•Abatedouros-frigoríficos
•Mercado
•Exportação

Gado leiteiro
•Proximidade do mercado
•Perecibilidade 



(Fuvest 2008)  A distribuição espacial dos frigoríficos de carne bovina no Brasil 
obedece a lógicas distintas. Por exemplo, algumas empresas distribuem seus 
frigoríficos por diferentes estados, em função de problemas sanitários. No 
entanto, é possível observar a existência de algumas importantes 
concentrações espaciais, a exemplo das destacadas no mapa com os números 
1 e 2.
Nesse sentido, explique a concentração de frigoríficos
a) na área 1, citando ao menos duas características geográficas dessa área.
b) na área 2, considerando ao menos um aspecto físico-natural e um histórico-
geográfico dessa área.



(Fuvest 2014)  Considere os mapas a seguir.

 

Os mapas representam alterações na distribuição espacial e 
quantitativa do efetivo de bovinos no Brasil.
a) Identifique e explique dois fatores responsáveis por essa 
mudança.
b) Explique dois impactos ambientais decorrentes da alteração na 
distribuição espacial do efetivo de bovinos, no Brasil.



Integração
•Pequenos produtores e
•Indústrias de alimentos



(Ufrj 2005)
O pequeno produtor no agronegócio
No Brasil, uma parte importante do agronegócio conta com pequenos 
produtores para o fornecimento de bens de origem vegetal e animal 
(fumo, uva, tomate, aves, suínos, entre outros).
Essa articulação entre pequeno produtor e grande empresa contradiz a 
antiga crença no desaparecimento da agricultura familiar pouco 
capitalizada diante do avanço das grandes empresas agroindustriais.

a) Dê uma razão para o pequeno produtor familiar integrar-se à grande 
empresa agroindustrial.
b) Dê uma razão para a grande empresa agroindustrial vincular os 
pequenos agricultores a sua cadeia produtiva. 



Agricultura familiar
Produto/pessoal %

café 50

leite 60

feijão 70

arroz 33

milho 45

aves 51

suínos 59

pessoal ocupado 75
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