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Características da produção agropecuária europeia

- Mecanização do campo  influência da Revolução Industrial

- Provocou êxodo rural  reduziu o uso de mão obra no
campo

Agropecuária europeia tem cinco características em comum: 

- Predomínio de pequenas propriedades, alta mecanização,
redução do uso de mão de obra rural, exploração direta da
Terra e produção comercial intensiva.



PREDOMÍNIO DE PEQUENAS PROPRIEDADES

Maior parte das propriedades são áreas inferiores a
10 hectares (cerca de 8,4 milhões de propriedades)
– ocupam 13% das terras utilizadas para agricultura
em toda a União Europeia.

 Grandes e médias propriedades representam
apenas 20% das unidades produtivas, mas
concentram a maior parte das terras agrícolas: 87%
da área total (cerca de 150 milhões de hectares).

Há concentração de terras nas mãos de um
pequeno número de agricultores.

ALTA MECANIZAÇÃO

Uso de tratores e colheitadeiras

Países europeus estão entre os mais mecanizados
do mundo (Alemanha, Bélgica e Holanda.)

Países com baixa mecanização rural são os do
leste europeu como Hungria e Bulgária – não
possuem o padrão produtivo dos países ricos.



REDUÇÃO DA MÃO DE OBRA RURAL

Redução da mão de obra está diretamente relacionada ao seu grau de 
mecanização.

Quanto maior a mecanização rural, menor o uso de mão de obra no campo.

Países da União Europeia (mais ricos) tem parcela da P.E.A. no campo inferior 
a 10%.



EXPLORAÇÃO DIRETA DA TERRA

Trabalhadores são proprietários de suas terras

Mão de obra é o núcleo familiar

Tendência do capitalismo é a eliminação do exploração direta das terras pelos
pequenos proprietários

Agricultura familiar na Europa tem sobrevivido e é muito importante para a
economia regional.

PRODUÇÃO COMERCIAL INTENSIVA

Elevado investimento em modernização agrícola (mecanização, irrigação, uso
de sementes selecionadas, eletrificação rural, silagem, adubação, zootecnia,
etc.)

Necessidade de mercado consumidor de alto poder aquisitivo (produtos são
mais caros e de melhor qualidade

Há diferenças na produção entre os países (riqueza gerada pelos 
trabalhadores do leste europeu são menores que a dos trabalhadores do 

ocidente)



Agricultura na União Europeia é responsável por uma pequena
parcela do PIB

Nos países mais desenvolvidos, a média em geral é menor que
10%.



Variedade de produção agrícola europeia ocorre devido seus diferentes
tipos de solo e clima e variedade de suas tradições culturais.

Desenvolvimento técnico é predominante na Itália, Alemanha, França,
Reino Unido e Espanha.

Sua produção não é autossuficiente.

Importa produtos agrícolas de países como o Brasil.


