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GEOGRAFIA 

 

UNIDADE TEMÁTICA: Mundo do Tabralho. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Matéria-prima e indústria. 

 

Agricultura orgânica: um sistema de produção natural 

 

 

 

A agricultura orgânica pode ser definida como um sistema de produção que procura chegar o mais 

próximo possível da natureza. Sendo assim, exclui o uso de agrotóxicos, fertilizantes solúveis, 

hormônios e qualquer tipo de aditivo químico. 

Devem ser sistemas economicamente produtivos, com eficiência na utilização de recursos 

naturais, respeito ao trabalho, além do reduzido uso de insumos externos ao sistema. Todos os 

alimentos produzidos devem ser livres de resíduos tóxicos, mesmo após o processamento. 

A agricultura orgânica reúne todos os modelos não convencionais de agricultura: biodinâmica, 

natural, biológica, permacultura ou agroecológica, se contrapondo ao modelo convencional. 

Isto é, é um sistema de produção que tem por objetivo preservar a saúde do meio ambiente, a 

biodiversidade, os ciclos e as atividades biológicas do solo. 

FONTE: https://www.estudokids.com.br/agricultura-organica-um-sistema-de-producao-natural/ 

ACESSADO EM 08/07/2020 

  

https://www.estudokids.com.br/agricultura-organica-um-sistema-de-producao-natural/
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Compreendendo os significados: 

 AGROTÓXICO: 

Qualquer produto químico, como herbicidas, inseticidas, fungicidas e sem vegetais, usado 

para melhorar a qualidade e a produção da lavoura, defensivo agrícola. 

 FERTILIZANTE: 

Que ou o que é capaz de acrescentar nutrientes ao solo, aumentando a produtividade 

agrícola ou vegetal. 

 SOLÚVEL: 

Que se pode dissolver (num líquido). 

 HORMÔNIO: 

Molécula orgânica produzida em uma parte de uma planta e transportada para outra, sobre 

a qual exerce um efeito fisiológico específico. 

 ADITIVO: 

Que se soma ou se adita, adicional. 

 INSUMO: 

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

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

 PERMACULTURA: 

Sistema de planificação, preparação e construção de ambientes humanos que, baseados 

em ecossistemas naturais, buscam estabelecer uma relação sustentável de equilíbrio e de 

harmonia com a natureza, visando a redução dos impactos ambientais. 

 CONTRAPOR: 

Pôr(-se) contra ou em frente, confrontar, defrontar, opor. 

 CONVENCIONAL: 

Relativo a convenção ou que dela resulta. 

 BIODIVERSIDADE: 

Conjunto de todas as espécies de plantas existentes na biosfera, diversidade. 

Fonte: michaelis.uol.com.br/ e dicio.com.br 

AGORA É COM VOCÊ: 

 

1- Como a agricultura orgânica é definida? 

_  
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Sem 
Hormônios Natural 

Livre de 
resíduos 

Agrotóxicos

Preservação Fertilizantes

 

2- Leia esse trecho do texto e pesquise o significado das palavras destacadas 

 

“A agricultura orgânica reúne todos os modelos não convencionais de agricultura: 

biodinâmica, natural, biológica, permacultura ou agroecológica, se contrapondo ao 

modelo convencional.” 

_  

  

  

 

3- Complete a frase com a palavras do quadro abaixo: 

 

Preservar – Meio Ambiente – Biodiversidade 

 

Isto é, um sistema de produção que tem por objetivo ___  _  _  a saúde 

do _    , a _    , os ciclos e as atividades biológicas do 

solo. 

 

4- Pinte as palavras que caracterizam a agricultura orgânica. 

 


