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GEOGRAFIA – AULA 8 
 
Unidade Temática: Conexões e escalas. 

Objetos do Conhecimento: Relação entre campo e cidade. 

 

AGRONEGÓCIO 
 

O agronegócio é uma área da economia que envolve, principalmente, a produção 

agropecuária e constitui todos os processos e atividades sociais que estão relacionados com a 

agricultura e também com a pecuária. Portanto, ao contrário do que se possa imaginar, o 

agronegócio não abrange somente as atividades no campo, mas também as agroindústrias, a 

fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas, entre outros. 

Podemos dizer que o agronegócio abrange os três setores da economia: o primário, por 

meio da produção rural; o secundário, por 

meio das agroindústrias e indústrias de 

insumos agrícolas; e o terciário, por meio do 

transporte e da comercialização dos bens 

agropecuários, como a soja, o café e a cana-

de-açúcar.  

Essa integração entre os diferentes 

setores de atividades fez com que o 

agronegócio estivesse associado ao 

processo de modernização agrícola, incluindo a chamada “revolução verde”. Essa modernização 

envolve o uso cada vez maior de grandes maquinários, de compostos químicos (fertilizantes, 

herbicidas e outros) e de conhecimentos científicos, como biotecnologia e genética, responsáveis 

pelos alimentos transgênicos. 

 

A produção relacionada com o agronegócio encontra-se cada vez mais mecanizada. 
No Brasil, a atividade do agronegócio é responsável pelo elevado volume de exportação de 

alguns produtos, tais como o café, a cana-de-açúcar e, principalmente, a soja. Por outro lado, a 

preocupação com as exportações faz com que muitas pessoas critiquem o agronegócio e suas 

limitações na área de produção de alimentos, como o arroz e o feijão. 
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Outras críticas direcionadas ao agronegócio estão ligadas ao fato de ele ter expandido a 

fronteira agrícola do Brasil e, consequentemente, o avanço das práticas humanas sobre o meio 

natural das florestas. Esse processo foi responsável pela devastação de muitas áreas naturais do 

país (desmatamento), com destaque para o Cerrado, e pela terra na região Norte. 

Assim sendo, a compreensão de todas as suas características é de elevada necessidade 

para o conhecimento da composição e estrutura do território e do espaço geográfico do Brasil. 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/agronegocio.htm | Acesso em 09/04/2021 | Imagem: pixabay.com 

 

Compreendendo os significados: 
● Agropecuária: 

Teoria e prática da agricultura e da pecuária. 

● Agricultura: 
Conjunto de práticas que visam preparar o solo para a produção de vegetais e a criação 

de animais úteis e necessários ao homem. 

● Pecuária: 
Conjunto de atividades que envolve a criação e o tratamento do gado. 

● Agroindústria: 
A indústria e suas relações com a agricultura. 

● Insumo: 
Todo tipo de elemento que entra no processo de produção de mercadorias e/ou serviços, 

como matérias-primas, equipamentos, capital, trabalho humano etc. 

● Transgênicos: 
Organismo que recebeu um ou mais genes provenientes de outra espécie, inseridos por 

meios naturais ou por processos da engenharia genética. 
● Fertilizantes: 

Substância que acrescenta nutrientes ao solo, a fim de aumentar a produtividade; adubo, 

esterco. 
● Herbicidas: 

Agente usado para destruir plantas ou inibir-lhes o crescimento; especificamente, agente 

destruidor de plantas daninhas, inofensivo às plantas cultivadas; ervecida. 
● Exportação: 

Venda ou saída de gêneros de um país para o exterior. 
Fonte: michaelis.uol.com.br/ 
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Para conhecer um pouco mais sobre o mundo do agronegócio, se possível, acesse o vídeo 

como material complementar: 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1rlN2nanUCE 

 

Agora, é com você: 

 

1- Defina o que agronegócio: 

  

  

  

 

2- Podemos dizer que o agronegócio abrange os três setores da economia. Observe as 

definições a seguir e as relacione adequadamente aos setores: 

 
1- Setor Primário (   ) Agroindústrias e indústrias de insumos agrícolas. 

2- Setor Secundário (   ) Transporte e comercialização dos bens agropecuários. 

3- Setor Terciário (   ) Produção rural. 
 

3- Complete o trecho do texto a seguir utilizando as palavras do quadro: 

 

soja – exportação – alimentos 

 
No Brasil, a atividade do agronegócio é responsável pelo elevado volume de 

________________ de alguns produtos, tais como o café, a cana-de-açúcar e, principalmente, a 

_____________. Por outro lado, a preocupação com as exportações faz com que muitas pessoas 

critiquem o agronegócio e suas limitações na área de produção de _________________, como 

arroz e feijão. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1rlN2nanUCE

