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TIPOS DE AGRICULTURA 
1- INTINERANTE DE SUBSISTÊNCIA 
É uma agricultura descapitalizada, realizada nos países periféricos, 
com  utilização de mão - de -obra familiar e técnicas rudimentares. 
A falta de recursos,conhecimento e assistência técnica determina 
produtividade baixíssima. Após alguns anos de cultivo há uma 
diminuição da fertilidade natural do solo, geralmente exposto à 
erosão . A partir daí, a família desmata uma área próxima e pratica 
a queimada, para acelerar o plantio, dando inicio a um novo ciclo. 
Daí o nome rotação de terras ou itinerante. 
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2 - PLANTATION 
Realizada em latifúndios, com grande quantidade de 
mão - de - obra, produzindo gêneros tropicais para 
exportação através do modelo monocultor. 
Atualmente, as plantations ainda dominam vastas 
áreas da África, Ásia e América Latina, determinando 
grande dependência econômica em relação aos 
mercados, principalmente no caso de fome, devido 
ao privilégio dado às culturas de exportação. 
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3- JARDINAGEM  OU RIZICULTURA INUNDADA 
 
Na Ásia de Monções, ocorre este modelo intensivo de 
subsistência (arroz), que tem como principais 
Características: 
•grande disponibilidade de mão- de- obra; 
•dificuldade de armazenar; 
•mão -de -obra familiar; 
•uso de máquinas simples; 
•pequenas propriedades; 
•técnicas  tradicionais como cultivos em curvas de nível e 
terraceamento. 
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4 – AGRICULTURA EUROPÉIA 
Apesar da variedade de espaço agrários, o tipo de propriedade 
dominante na Europa é o mixed - farming, ou seja, produção  
agrícola  intensiva, policultora e associada à pecuária. 
A produção agrícola europeia é fortemente subsidiada, e suas 
normas são definidas pela Política Agrícola Comum (PAC), que tem 
orçamento anual de 44 bilhões de euros (58,1 bilhões de dólares), 
que corresponde  a cerca da metade  do orçamento anual do 
bloco. Esses enormes  subsídios permitem  aos agricultores a 
utilização  de maquinários modernos, mesmo em propriedades de 
tamanho relativamente pequeno (principalmente quando 
comparado aos padrões estadunidenses, brasileiros e australianos).  
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Entre os argumentos utilizados por esses governos para essa  
enorme ajuda financeira aos seus agricultores temos: 
- preservação dos empregos rurais. 
- política  de segurança alimentar, para evitar a total  
dependência da importação de alimentos . 
-força política e capacidade de mobilização e pressão por parte 
dos agricultores dos países desenvolvidos. 
-Interesse em favorecer toda a cadeia de produção e circulação 
de produtos associada à agricultura (agronegócio) 
-alto custo da produção agropecuária nos países centrais 
especialmente na Europa e no Japão, o que torna essa atividade 
pouco competitiva frente aos países periféricos. 
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5 - AGRICULTURA DE EXCEDENTES 
É a agricultura típica dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, 
mas que vem se expandido pela União Europeia (com exceção  
da região mediterrânea) e porções da Argentina e Brasil (o 
melhor exemplo brasileiro é o cultivo da soja). 
A produção é realizada em médias  grandes propriedades, 
altamente capitalizadas, com grande integração com o setor 
secundário e especialização da produção (os belts nos Estados 
Unidos). 
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O alto volume de capital necessário para realizar este tipo de 
agricultura determina o aumento na concentração de terras. Nos 
Estados Unidos , uma multidão de pequenos farmers  (agricultores) 
perde suas propriedades com o avanço da capitalização, 
modernização agrícola, e a produção é dominada por grandes 
propriedades familiares, altamente capitalizadas e forte influencia das 
empresas agroindustriais. 
Este modelo de especialização vem sendo alterado em função dos 
altos custos dos insumos modernos e da necessidade de preservação 
do solo; muitos produtos dos EUA só conseguem mercado hoje pelo 
elevado protecionismo exercido pelo pais e pelos financiamentos 
generosos; tal fato também ocorre no Canadá. 
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