
 

 

Profª. Regina Andrade 

Espaço de produção e o setor 

primário 



                 Economia  

         

 

       A economia de um país é o resultado financeiro 

de todas as ações relacionadas a produção, 

distribuição e consumo de produtos e serviços. 



    Todo o dinheiro que o Estado possui para investir 

em: 

 

• Educação 

• Saúde 

• Transporte 

• Pagar funcionários públicos 

      Tem como base as atividades econômicas. 



        Diversidade econômica 

Exportação             Importação 





       Setores da economia 

 

• Setor Primário : Agricultura, pecuária e 

extrativismo 

 

• Setor Secundário: Indústria e construção civil 

 

• Setor Terciário : Comércio e serviços 



               Setor Primário 



             Setor Primário 
    

     Corresponde ao campo das atividades 

econômicas referente à produção de matérias-

primas, que também são chamadas de “produtos 

primários” por serem, em geral, recursos 

cultivados ou extraídos da natureza e que, 

posteriormente, são consumidos ou 

transformados em mercadorias.  



   O Setor Primário da economia passou por 
profundas transformações. Inicialmente, 
atividades como a agropecuária e a mineração 
empregavam uma grande quantidade de 
trabalhadores, além de apresentarem uma menor 
disponibilidade de tecnologias em suas 
instrumentações. Posteriormente, sobretudo 
após a Terceira Revolução Industrial, cada vez 
mais os maquinários e novas formas produtivas 
foram sendo introduzidas nessas áreas, 
aumentando a produção e ampliando o 
aproveitamento dos solos. 



              Agricultura       

 

 

O Cultivo , ou seja, todo o processo que envolve o 

plantio de vegetais recebe o nome de agricultura 



   

    O desenvolvimento desse setor está ligado a 

três fatores:  

 

 Ambiental – solo, clima e recursos hídricos 

 Humano – mão de obra em seu desenvolvimento 

 Econômico – tecnologias aplicadas na produção 

 



                   Clima  

 

 Fator físico mais importante 

 Distribuição geográfica das espécies 

 Temperatura 

 Umidade 

 Luz solar 

 Vento 





    Existe uma ampla relação entre clima e 

agricultura no espaço rural. Isso acontece 

porque as práticas agrícolas são extremamente 

dependentes das variações atmosféricas, o que 

quer dizer que alguns fatores, como a quantidade 

de chuvas, a temperatura e outros elementos, 

interferem na produção das lavouras. 



       Sendo assim, algumas espécies de vegetais 

são mais propícias de serem cultivadas em 

regiões que apresentam os tipos climáticos mais 

adequados para a sua manutenção. Apesar 

disso, a sociedade vem desenvolvendo técnicas 

para diminuir esses efeitos, como a criação de 

espécies híbridas e a construção de espaços 

artificiais que permitam o plantio de vegetais em 

localidades atípicas. 



               Fator Humano 
 Relacionado a força de trabalho 

 Nível de tecnologia 

 

Divisão das  

atividades agrícolas                  agricultura de subsistência 

                                         

 

                                                  

                                                 agricultura comercial 

 



     Agricultura de subsistência 



     Agricultura de subsistência 
       

       É um sistema de produção agrícola que visa a 

sobrevivência do agricultor e de sua família. É 

caracterizada pela utilização de recursos técnicos 

pouco desenvolvidos. Os instrumentos agrícolas 

mais usados são: enxada, foice e arado. 

Raramente são utilizados tratores ou outro tipo 

de máquina. A produção é baixa em comparação 

às grandes propriedades rurais mecanizadas. 



           

       A produção nestas propriedades é, na maioria 

das vezes, de hortaliças, arroz, feijão, batata, 

mandioca e milho. 

       Quando sobra parte da produção, esta é 

vendida ou trocada por outros produtos que não 

são produzidos na propriedade. 

 



         Agricultura Comercial 



          Agricultura Comercial 

 Chamada de "agricultura moderna" ou de 

mercado, nesse tipo de atividade pratica-se a 

monocultura (cultivo de um tipo de alimento). 

 

 Está voltada essencialmente, para a 

comercialização dos produtos cultivados, sendo 

produzida em larga escala, executada em 

grandes propriedades com a utilização de 

substâncias, como adubos, fertilizantes 

químicos, agrotóxicos e inseticidas. 

 





   Principais produtos do Brasil 
 

 Carnes; 

 Soja; 

 Café; 

 Cana; 

 Mandioca; 

 Feijão; 

 Laranja. 





                  Pecuária 

         

      A pecuária corresponde a uma atividade 

econômica voltada para a criação de gado em 

áreas rurais, com finalidade de produzir alimentos 

para o consumo humano e outras matérias 

primas, sendo considerada uma das mais antigas 

atividades da humanidade. 



           Tipos de pecuária 

De acordo com a finalidade do produto a ser 

comercializado, há dois tipos de pecuária: 

 

 Pecuária de Corte: criação de animais voltada 

para a produção de carne. 

 Pecuária Leiteira: criação de animais para a 

produção do leite. 

     Note que os dois tipos de pecuária (corte e 

leiteira) podem ser desenvolvidos por ambas 

modalidades de pecuária: intensiva ou extensiva. 

 



   

        Modalidades de Pecuária 

 
    

 Há duas modalidades básicas para o desenvolvimento 
da atividade pecuária, a saber: 

 

 Pecuária Intensiva: Chamada de pecuária moderna, 
esse tipo de atividade resulta na maior produtividade, 
sendo marcada pela utilização de métodos 
avançados e recursos tecnológicos. Dessa maneira, 
o rebanho, que possui acompanhamento de 
especialistas, é criado confinado, pois auxilia no 
processo de ganho de peso. São alimentados com 
ração específica, diversas aplicações de hormônios, 
processos de inseminação artificial e clonagem. 

 



 

 

 

 

 Pecuária Extensiva: Nesse caso, a atividade da 

pecuária está pautada na utilização de métodos 

com poucos recursos tecnológicos e, por isso, 

apresenta baixa produtividade. Assim, o gado é 

criado solto em grandes extensões de terra, se 

alimentam de pastagens e não possuem um 

acompanhamento veterinário. 

 





   Extrativismo e recursos naturais 



               Extrativismo 

 

 O Extrativismo consiste na atividade de extrair 

os recursos naturais que a Terra oferece por meio 

da coleta manual ou de máquinas. 

 

 Trata-se da atividade econômica mais antiga do 

ser humano, quando este era nômade, sendo 

praticada até a atualidade. 

 



              Tipos de Extrativismo 
 

 

Vegetal; 
 

Animal; 
 

Mineral . 



              Extrativismo no Brasil 

  

 A atividade extrativista é extremamente 

importante para a economia brasileira, pois o 

minério de ferro e o petróleo é um dos grandes 

produtos de exportação no país. 

 

 Também o extrativismo é vital para comunidades 

na Amazônia e no Nordeste, pois elas dependem 

diretamente do extrativismo vegetal para a 

sobrevivência. 

 



O que é Agronegócio? 

 

 Agronegócio vem da palavra em 

inglês agribusiness e representa o conjunto de 

atividades agrícolas e industriais no caminho do 

campo ao consumidor final. 

 

 Hoje, o agronegócio está entre os maiores 

geradores de emprego no mundo. Isto representa 

perigo para o meio-ambiente, especialmente pela 

adoção do sistema de produção intensivo. 
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