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Modernização agrícola 

A Revolução  Verde 
       Após o avanço inicial do processo de modernização agrícola 
nos países desenvolvidos, o processo se expandiu para países 
latinoamericanos e asiáticos, no que foi denominado de 
“Revolução Verde”. 
       A Revolução Verde foi o conjunto de mudanças técnicas na 
produção agropecuária propostas aos países subdesenvolvidos, 
para solucionar problemas da fome, tendo os Estados Unidos e a 
ONU como grandes incentivadores. 
       Esse processo envolveu uma série controvérsias porque 
defendia a revolução do problema da fome pela mudança técnica 
sem enfrentar as causas estruturais, como por exemplo, a má 
distribuição de renda. 
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   Além disso, sua implementação determinou uma série de 
problemas, como por exemplo, o aumento da concentração 
fundiária, pois os pequenos proprietários tiveram dificuldade de 
acompanhar o aumento nos custos da produção. Além disso, houve 
ampliação da dependência em relação à industria já que o 
agricultor tornou-se um consumidor de insumos industriais. 
    A Revolução Verde reduziu o emprego intensivo de trabalho 
humano, diminuindo a necessidade de mão de obra em função do 
uso de novas tecnologias no processo produtivo agropecuário, 
gerando como decorrência um aumento do êxodo rural. 
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CARACTERISTICAS DA MODERNIZAÇÃO 
 
-Mudança da  base técnica: maciça substituição dos insumos 
naturais por insumos produzidos em escala industrial; 
- Dinâmica determinada pelo padrão de acumulação 
industrial, centrado no desenvolvimento de complexos 
agroindustriais – CAIs (desarticulação do chamado complexo 
rural); 
- Cada vez maior conteúdo em ciência, técnica e informação. 
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Modernização da agricultura brasileira 
 
 
 
  
 

CAIs – industrialização da agricultura e agroindustrialização 

 - Elevadores da produção e 
da produtividade 
 
- Vantagens comparativas 
de muitas cadeias 
agroindustriais no comércio 
agrícola internacional 

-Ampliação da concentração 
da estrutura fundiária; 
- Queda no nível de renda de 
pequenos agricultores e 
trabalhadores rurais; 
- Impactos no emprego 
agrícola 
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