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Sistemas agrícolas tradicionais 

 

 

1) O que são os sistemas agrícolas tradicionais? 

R. São aqueles que se caracterizam, em geral, pelo uso de técnicas 

rudimentares, pelo baixo nível de exploração da terra e pela baixa 

produtividade, independentemente do tamanho da área de cultivo ou de 

criação. 

 

2) Onde esses sistemas são praticados? 

R. Em países subdesenvolvidos, destacando-se nas paisagens agrárias de 

países mais pobres e atrasados tecnologicamente da América Latina, da África e 

da Ásia. 

 

3) Como funciona a agropecuária tradicional de subsistência? 

R. Caracterizada pelo uso de mão de obra familiar em pequenas propriedades 

rurais, onde a produção está voltada quase que exclusivamente para o consumo 

dos agricultores que se alimentam do que plantam. 

 

4) Onde é bastante comum a agricultura itinerante e quais suas características? 

R. É muito comum nas regiões onde a atividade agrícola avança em áreas 

ocupadas por florestas, matas, savanas e campos naturais. Emprega mão de 

obra familiar e técnicas rudimentares, como a queimada. Devido ao uso de 

técnicas tradicionais, os solos são levados à exaustão e perdem sua fertilidade, 

com isso o agricultor abandona a terra e abre uma nova área de cultivo. 

 

5) Por quem foi introduzido o sistema agrícola plantations, e para onde era voltada 

a produção? 
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R. Introduzido pelos europeus, a partir do século XVI. Com herança da 

dominação colonial, as plantations constituem grandes propriedades 

monocultoras de gêneros tropicais, com produção voltada principalmente para o 

abastecimento do mercado externo. 

 

6) Do que se trata a agricultura de jardinagem? 

R. É um sistema agrícola intensivo, praticado em pequenas e médias 

propriedades rurais, com técnicas minuciosas.  

 

7) O que é o sistema de pastoreio nômade? 

R. Pecuária tradicional em algumas regiões áridas e semiáridas do planeta, 

sobretudo onde as condições climáticas tornam o desenvolvimento da atividade 

agrícola inviável ou antieconômica.  


