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Aula 08 - Agro brasileiro e sua Segunda Revolução  

 
Como vimos na aula anterior, o Sistema de Plantio Direto trouxe uma nova perspectiva 
para o agro brasileiro, tanto do aspecto produtivo, quanto na redução dos custos, o que 
tem tornado nosso agronegócio continuamente mais competitivo em escala global. 
 
Nesta mesma direção, na década de 90 iniciou-se as pesquisas para aproveitarmos 
melhor as _____________e o ________de uma região___________, buscando o cultivo 
de ___________culturas dentro de um mesmo ______agrícola.  
 
Desafio enorme, pois os agricultores de praticamente todos os países do mundo, culti-
vam apenas uma cultura por__________, e os produtores precisam escolher se desejam 
cultivar a_________, o___________, o__________, a ___________ou qualquer outra 
cultura naquele ano, o que limita a quantidade de alimento produzido por_______, e 
naturalmente limita a oferta ao mercado consumidor, pois as áreas cultiváveis são limit-
adas. 
 
Mas, na década de 90, no Brasil, iniciou-se o cultivo de milho em sucessão ao cultivo da 
soja, o que chamamos inicialmente de_____________, pois todos sabiam da limitação 
quanto à_______________, e nos primeiros anos essa produtividade do milho foi muito 
baixa realmente. 
 
Note que esse tipo de cultivo nos possibilita produzir duas safras de ____________no 
mesmo ano safra, diferente das duas safras produzidas no sul do Brasil, que cultivavam 
uma safra de verão e outra de________.   
 
Assim, o primeiro objetivo e benefício imediato era a alternância de _____________e a 
cobertura ____________que iria cobrir e proteger o __________para o próximo ano-
safra. Estes ganhos, decorrentes de uma boa cobertura vegetal do solo, já eram conhe-
cidos no sistema de plantio direto, e ajudam para que a sucessão de culturas prospe-
rasse. 
 
Assim foi dada a largada para a segunda grande revolução da agricultura bra-
sileira! 
 
A ____________e as empresas que atuam no agro brasileiro, enxergaram a grande 
oportunidade de dobrar seu faturamento anual, e muitas pesquisas foram empenhadas 
em busca de melhoramento_______________, variedades que tivessem o ciclo produ-
tivo mais precoces e mais produtivos. 
 
A continuidade das pesquisas possibilitou que já no ano de 2000, novas variedades 
fossem disponibilizadas aos produtores, e novos processos de acompanhamento da 
safra fossem implementados, isso associado à ____________da alternância de culturas, 
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reduziu os custos e ampliou a segurança produtiva da segunda safra, que passou a gan-
har enorme adesão no Brasil. 
 
Estes ganhos adicionais permitiram que todos os agricultores fossem ampliando grada-
tivamente a área que seria cultivada duas vezes no mesmo ciclo de chuvas, e isso pos-
sibilitou um enorme ganho de produção e de competitividade para o agronegócio bra-
sileiro. 
 
O incremento na produção de grãos foi na ordem de absurdos 81% do ano de 2000 a 
2010. 
 

 
 
Após a primeira revolução agrícola, já tínhamos orgulho de nossa agricultura, e nova-
mente podemos dizer que o sistema produtivo após essa segunda revolução é tão su-
perior ao anterior, que nenhum produtor pode ignorar essa possibilidade, e isso tem 
melhorado ainda mais a competitividade do agronegócio brasileiro.  
 
Agora reflitam sobre todos os benefícios que podemos computar com a utilização de 
duas safras no mesmo ciclo produtivo, sendo possível praticamente dobrar a produção 
por unidade de área, diluindo os custos fixos da propriedade, utilizando melhor a com-
petente mão de obra do campo, além de melhorar a qualidade do solo pela alternância 
de culturas e pela deposição de matéria orgânica que também fixa cerca de 800 kg de 
carbono por hectare por ano (informação de Djalma grupo amigos da soja). 
 
Vamos olhar os números da quantidade de alimento produzido após a incorporação 
contínua da prática de cultivar duas culturas por ano safra.  
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Observe que a produção de milho, na segunda safra, já é superior ao volume da primeira 
safra há mais de 10 anos, e a diferença continua crescendo. Estes números são fantá-
sticos, pois aumentamos a_________________, melhoramos a _______________de 
nosso agronegócio, e avançamos muito na melhoria de nossos solos, ampliando nossa 
sustentabilidade ambiental, econômica e social. Note, ainda, que recentemente ini-
ciamos a prática do cultivo de uma terceira safra de milho, mostrando que seguimos 
avançando. 
 

 
 

 
Além do milho, várias outras culturas estão sendo cultivadas com sucesso na segunda 
safra, destacamos o____________, vários tipos de____________, _________, 
__________e muitas outras culturas.  
 
Nossos produtores estão se especializando em colher duas safras cheias, tanto que o 
termo safrinha, empregado no início, caiu em desuso, hoje falamos da_____________. 
Atualmente, cerca de 50% de nossa área agricultável é cultivada duas vezes por ano-
safra, isso nos mostra que já avançamos muito, mas que ainda temos uma bela jornada 
que vai elevar muito mais nosso potencial produtivo. 
 
Certamente você vai se lembrar das aulas que falamos sobre a importância da soja e do 
milho para a alimentação humana, pois estes grãos estão na base da produção de 
proteína animal em todo o mundo, e isso ampliará sobremaneira nosso potencial no 
agronegócio. Elas são fundamentais na criação de todos os animais que são produzidos 
em larga escala, e estão sendo relevantes inclusive na produção das chamadas “carnes 
de laboratório”. 
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Perceba como estas duas revoluções ocorridas na agricultura brasileira nos levaram a 
um outro nível de produção de alimentos, e elas foram fundamentais para que a fome 
não assolasse a população mundial nestes últimos anos, possibilitando, ainda, se-
gurança e estabilidade de produção nos campos, resultado da contínua melhoria do solo, 
mostrando que podemos produzir grande volume de alimentos com baixo custo, o que 
complica a agricultura dos países ricos, que precisam de subsídios para continuarem 
atuando.  
 
Devemos ter orgulho da agricultura brasileira, pois aqui se produz alimentos baratos, de 
alta qualidade biológica, com enormes vantagens técnicas ao solo e às plantas, além 
das vantagens econômicas e sociais ao produtor rural e a todos aqueles que direta ou 
indiretamente apoiam o agronegócio brasileiro. 
 

 

Anotações:  ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Chuvas- sol- tropical - duas - ano - ciclo - soja - milho – algodão- canola - área - saf-

rinha- produtividade- verão- inverno- culturas- vegetal – solo- EMBRAPA - genético- 

sinergia - produção- competitividade- algodão- feijões- girassol- gergelim- segunda 

safra 
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