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Segundo a FAO 826 milhões de 
pessoas possuem a fome crônica e 
1 bilhão de subalimentados.
A falta de comida é responsável por 
6 milhões de mortes de crianças 
com menos de 5 anos de idade por 
ano em países subdesenvolvidos.



A fome no mundo é muito mais 
consequência de fatores políticos e 
econômicos – como concentração 
de renda, por exemplo do que 
propriamente da existência de 
condições naturais adversas à
agricultura ou da falta de alimentos.



Os países subdesenvolvidos têm o 
predomínio da população rural e a 
economia baseada na produção de 
alimentos e matéria-prima, porém 
não são os maiores produtores, 
nem consumidores de alimento.



O combate à fome e a pobreza está
diretamente relacionada com 
modificações na estrutura e nas 
relações agrárias, com a melhoria 
de técnica de cultivo, com o 
aumento da produção agrícola; esta 
diretamente relacionada a reforma
agrária.



A agricultura no mundo
Plantation
- Sistema agrícola baseado na 
monocultura latifundiária com mão-
de-obra numerosa e produção em 
larga escala voltada para o mercado 
externo



Consequências

Dizimação das culturas alimentícias.
Concentração fundiária.
Impacto ambiental.
Conflitos sociais, êxodo rural e 
proliferação da mão-de-obra temporária.



Sistema tradicional com técnicas 
um pouco mais aprimoradas 
(irrigação, adubação), propriedades 
muito pequenas e mão-de-obra 
numerosa. Apesar de o arroz ser 
predominante, é também um 
sistema policultor.

Jardinagem



Sistema agrícola arcaico baseado 
em técnicas rudimentares 
(queimada, enxada, rotação de 
terras) e apresentando baixa 
produtividade. É uma policultura 
rudimentar de subsistência.

Itinerante



Sistema agrícola baseado, na 
pequena e média propriedade, mão-
de-obra qualificada, elevada 
utilização de adubos químicos, boa 
produtividade, boa mecanização e 
técnicas de rotação de culturas.

Agricultura intensiva européia



Agricultura socialista e coletivista

Agricultura baseada na apropriação 
coletiva ou estatal da terra e da 
produção.
Exemplos:
Sovkhozes e kokhozes (ex-URSS) 
Kibutzim (Israel)
Comum popular (China)
Ejidos (México)



Agricultura dos E.U.A

Agricultura caracterizada pela elevada 
mecanização, mão-de-obra reduzida e 
qualificada, presença de “cinturões”
(áreas) especializados em determinados 
produtos em larga escala.

Áreas especializadas:

•Cotton-Belt

•Dairy-Belt

•Corn-Belt

•Wheaty



Fatores decisivos

Processo histórico (Colônia de 
povoamento)
Agilidade no acesso a terra (homestead
act)
Elevado contingente de imigrantes
Expansionismo das multinacionais (Du
pont, Agroceres, Anderson, Cleyton, Ford, 
U.S. fruit company, Pepsico, Soya e 
outros.)
Rápida e intensa modernização agrícola.
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