
GEOGRAFIA 

 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 
 
Agricultura e pecuária são atividades que constituem o setor primário da 
economia. A agricultura refere-se ao cultivo de produtos agrícolas, e a 
pecuária, à criação de espécies animais. 
 

Agricultura e pecuária são atividades econômicas pertencentes ao setor 

primário e representam, respectivamente, o cultivo de espécies vegetais e a 

criação de espécies animais. Essas atividades podem ser desenvolvidas de 

diversas maneiras e para diversos fins. Desempenham importantes papéis na 

economia, produzindo alimentos (de origem vegetal e animal) para atender à 

demanda alimentícia mundial. 

Diferenças entre agricultura e pecuária 

 

 

O que é agricultura? 

 

A agricultura representa o cultivo de espécies vegetais. Pode ser realizada em latifúndios e voltar-se para 

a exportação. 
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Agricultura corresponde ao conjunto de técnicas usadas para o cultivo de 

espécies vegetais. O responsável por realizar a agricultura é o agricultor. O que 

é produzido na agricultura destina-se ao mercado alimentício ou às indústrias 

como matéria-prima para outros produtos, como o algodão, que é transformado 

em tecido. 

A agricultura pode ser realizada de diferentes maneiras, adequando-se às 

características do local onde é realizada e também ao mercado que consumirá 

os produtos cultivados. Divide-se em dois tipos segundo a extensão da área e 

a produtividade alcançada: 

1. Agricultura intensiva: prática agrícola com muito capital investido, alta 

produtividade, mão de obra qualificada e alto nível de mecanização. É 

realizada em áreas de grande extensão, e a produção é destinada para a 

exportação. 

2. Agricultura extensiva: prática agrícola com pouco capital investido, 

baixa produtividade, mão de obra rudimentar, além de não haver emprego 

de tecnologias avançadas. É realizada em pequenas propriedades rurais 

geralmente, e a produção destina-se ao mercado interno. 

Leia também: Principais características da agricultura extensiva e intensiva 

Outros tipos de agricultura 

→ Agricultura familiar: é realizada por famílias, e a produção volta-se para a 

subsistência. A mão de obra é rudimentar, e o terreno é normalmente pequeno. 

A agricultura familiar é extremamente importante para a economia, pois 

representa 80% da produção de alimentos. 

 

A agricultura familiar realiza em uma pequena propriedade rural diversos cultivos. 
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→ Agricultura comercial: também conhecida como agricultura moderna, 

representa o cultivo de um único produto agrícola cuja produção é voltada para 

o mercado externo. É realizada em grandes extensões de terra, possui alta 

mecanização e alta produtividade. Está associada a grandes impactos 

ambientais, como desmatamento, exaustão do solo e perda de biodiversidade. 

 

A agricultura comercial é realizada em grandes propriedades rurais, com produção voltada para a 

exportação. 

→ Agricultura sustentável: corresponde a uma prática agrícola que visa à 

preservação do meio ambiente, gerando poucos danos a ele. Desenvolve 

ações como a diminuição do uso de agrotóxicos e de fertilizantes e captação e 

reúso da água. 

O que é pecuária? 

Pecuária corresponde à criação de animais, geralmente com finalidade 

comercial. A criação desses animais, além de abastecer o mercado alimentício, 

gera também matéria-prima, como a lã e o couro, para a produção e obtenção 

de subprodutos. 

A pecuária pode ser realizada de duas maneiras: 

1. Pecuária extensiva: consiste na criação de rebanhos numerosos em pastos 

sem tratamento especial, geralmente em áreas de grande extensão. Pode ser 

realizada tanto em áreas rurais familiares como em grandes latifúndios. Não há 

grandes investimentos de capital e tecnologia nesse tipo de pecuária. No caso 

da criação de gado, os animais são criados soltos e com certa liberdade, como 

é o caso do gado de corte. 
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A pecuária extensiva representa a criação de grandes rebanhos em grandes áreas, em um regime livre e 

sem tratamento especial. 

2. Pecuária intensiva: consiste na criação de pequenos rebanhos em 

confinamento e apresenta tratamentos especiais. Essa prática utiliza diversas 

técnicas modernas, como manipulação genética e inseminação artificial, além 

de haver grande produtividade. 

 

A pecuária intensiva consiste na criação de animais em confinamento e dá tratamento especial ao 

rebanho. 

 

Fonte: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/agricultura-pecuaria 
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