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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: Mundo do trabalho. 

Objetos do conhecimento: Trabalho e inovação tecnológica. 

 

AGROPECUÁRIA EXTENSIVA E INTENSIVA 

 

A agropecuária é uma das principais atividades econômicas da atualidade e, ao lado do 

extrativismo mineral e vegetal, compõe quase que a totalidade das práticas sociais do meio rural. 

Os seus métodos e sistemas, no entanto, apresentam-se de formas diferentes conforme o nível de 

desenvolvimento tecnológico dos lugares e das condições das pessoas que realizam essa 

importante atividade. 

Por esse motivo, em termos de classificação, dizemos que existe uma diferença entre a 

agropecuária extensiva e a intensiva. 

A agropecuária extensiva é aquela praticada a partir de técnicas mais tradicionais e com baixo 

teor tecnológico. Na agricultura, ela se caracteriza pela produção com baixos investimentos e com 

o emprego de uma grande quantidade de trabalhadores. Na pecuária, ela ocorre com a criação de 

gados soltos e ocupa uma grande quantidade de terras, havendo uma menor produtividade. 

Já a agropecuária intensiva ocorre de maneira oposta, ou seja, empregam-se avançados recursos 

tecnológicos, o que ocasiona uma menor necessidade de trabalhadores na produção, tanto na 

agricultura quanto na pecuária. A necessidade de ocupação de terras é menor, embora ela seja 

mais frequente em grandes propriedades, e a produtividade é bastante elevada. 

 

Exemplo de criação de gado em agropecuária extensiva 
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Produção de leite em agropecuária intensiva, com recursos tecnológicos e confinamento 

A agropecuária extensiva costuma ser praticada em áreas menos desenvolvidas 

economicamente, geralmente em países ou regiões em que o avanço da indústria e da 

urbanização ainda é recente ou não ocorreu totalmente. Já nas regiões mais modernizadas e 

industrializadas, o emprego de alta tecnologia da agropecuária intensiva é mais comum, o que 

inclui a utilização de modernos equipamentos, melhorias genéticas, uso de satélites e muitos 

outros recursos. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/agropecuaria-extensiva-e-intensiva.htm Acessado em 24/04/2020 

 

Conhecendo alguns métodos e sistemas ocorridos na agropecuária, responda em seu caderno: 

 

1- Registre em seu caderno uma frase do texto que mais te chamou a atenção. 

  

  

 

2- Na agropecuária os métodos e sistemas, apresentam formas diferentes conforme o nível 

de desenvolvimento tecnológico dos lugares e das condições das pessoas que realizam 

essa importante atividade.  

Por esse motivo, em termos de classificação, há denominações para estas diferenças. 

Quais seriam? 
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3- Praticada a partir de técnicas mais tradicionais e com baixo teor tecnológico. Na 

agricultura, ela se caracteriza pela produção com baixos investimentos e com o emprego 

de uma grande quantidade de trabalhadores. Na pecuária, ela ocorre com a criação de 

gados soltos e ocupa uma grande quantidade de terras, havendo uma menor 

produtividade. Sobre qual tipo de agropecuária estamos falando? Para descobrir, na 

imagem abaixo, siga os números pares na ordem e escreva a resposta em seu caderno: 

 

 

 

 

4- Descreva a agropecuária intensiva: 

  

  

  

  


