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OS SECTORES ECONÓMICOS 

1.- O SECTOR PRIMARIO. 

 

 

Son as actividades que extraen recursos da 

natureza sen elaborar : agricultura, gandaria, 

explotacion forestal, pesca, minaria (ainda que 

esta última soe incluirse no sector secundario 

como parte do proceso de produción industrial) 

 

 

1.1.- ACTIVIDADE AGRARIA. 

Conceptos básicos 

 

o Espazo rural:  espazo non urbano da 

superficie terrestre, que engloba ó 

poboamento e tamén ó: 

o Espazo agrario: espazo adicado a terras de 

cultivo, pastos e bosques, é decir , ás 

actividades agrícolas, gandeiras e forestais. 

o Ambos espazos (rural e agrario) dan lugar a 

diversas paisaxes agrarias (humanizadas) 

 

Factores  que condicionan a actividade agraria 

 

o Físicos:  

 Relevo ( altitude, pendente, orientación das 

ladeiras ,…)  

 Clima ( precipitacións, temperaturas, horas 

de sol, ventos,…) 

 Auga ( ríos, pozos subterráneos,…) , 

vexetación, fauna, tipos de solo, … 
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o Humanos:  

 

 Demográficos (canto máis 

aumento de poboación, máis 

espazo agrario é necesario)  

 Sociais, coma p.ex. a propiedade 

(privada ou colectiva, p.ex. dunha 

tribu) 

 Económicos (non é o mesmo 

producir para subsistir – economía 

de subsistencia-  que para vender 

– economía de mercado) 

 Políticos, tecnolóxicos,… 

 

Elementos da Paisaxe agraria 

o As Parcelas, que forman explotacións agrícolas. Podemos clasificalas segundo: 

 

  Tamaño:  

 Latifundio: enormes extensións de terreo. 

 Minifundio: pequenas parcelas ( p.ex. en Galicia ) 

 Forma: regulares ou irregulares 

 Límites : abertas ( openfields ) ou pechadas ( bocage ) 

 

o Os Usos agrícolas: adicados á produción de vexetais directamente para alimentación 

humana ou animal ( forraxe) ou para a industria.  

 Sistemas de cultivo son as técnicas utilizadas, que varían segundo a: 

 Variedade de cultivo: monocultivo ( trerras adicadas á produción dun só 

cultivo ) ou policultivo ( a varios ).  

 Rendemento: 

o Agricultura intensiva: modernizada ( seleeción de sementes, 

mecanizada, fertilizantes, tecnoloxía,…) e con altos rendementos. 

P.ex: invernadoiros. 

o Agricultura extensiva: en grandes extensións de terreo,  con 

mecanización e pouca man de obra. P.ex: cereais da Meseta española 

 Uso da auga: secano ou regadío. 
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o Usos gandeiros: adicados á cría de animais 

 
 Sistemas gandeiros 

 Estensivo: gando ó aire libre ( prados,…) 

 Intensivo( gando estabulado ) 

 Nómada: desprazándose en busca de pastos ( ex: ovellas, cabras, camelos,…) 

 Trashumante: deaprázanse estacionalmente ( pastos de verán e de inverno ) 

 

o Usos forestais (silvicultura):  

 

 Explotación forestal aproveitamento do bosque ( madeira, resina, cortiza, caza,…) 

 

o Poboamento rural:  

 

 Disperso: casas ou pequenos grupos de casas ailladas rodeadas por terras de labor. 

 Concentrado: en lugares ou aldeas. 
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 Paisaxe agraria tradicional: cun uso de ferramentas e tecnoloxías atrasadas, moita man de obra e 

pouca produtividade. Destina a maior parte da produción a consumo propio e o pouco que sobra ( 

excedente) néndese nos mercados locais. É típico de zonas pouco desenvolvidas coma África, Asia 

ou América Central e do Sur. Pode ser itinerante ou de rozas , de secaño, monzónica ( p.ex: arrozais 

asiáticos ),… 

 

 

 Paisaxes agrarias evolucionadas: cun uso de tecnoloxía avanzada ( maquinaria, selección de 

sementes, fertilizantes, ….), puca man de obra e alta produtividade. Destinan a maior parte da 

produción ó mercado. Localízase en Europa, EE.UU,… 

 

1.2.- A ACTIVIDADE PESQUEIRA. 

 Actividades adicadas á obtención de produtos mariños (peixe, marisco) 

 Tipos de pesca: 

 

o Artesanal ( tradicional, costeira,… ) ou industrial ( barcos factoría,de altura,…. ) 

o De baixura ( diaria.costeira ), de altura ( días ou semanas lonxe da costa ) e de gran altura ( 

meses de duración en caldoiros moi lonxanos) 

 

 Problemas: Sobreexplotación, contaminación,as augas xurisdicionais,… 
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2.- O SECTOR SECUNDARIO. 

 

Son as actividades adicadas á transformación de 

recusos naturais en produtos elaborados ou 

semielaborados, utilizando fontes de enerxía: industria, 

construción, produción de enerxía 

 

 

2.1.- MATERIAS PRIMAS E FONTES DE ENERXÍA. 

 As materias primas son or recursos naturais que necesita a industria 

para producir bens. Podemos calsificalas en 3 tipos : 

 Orgánicas ( Orixe vexetal e animal), procedentes da 

Agricultura, Gandaria, Explotación Forestal ou Pesca  

 Minerais ( Orixe mineral ): ferro,cobre, mármore,… 

 Enerxéticas : petóleo, carbón, uranio, gas natural. 

 

 As fontes de enerxía son os recursos naturais que proporcionan a 

forza neceasaria para producir bens. Podemos clasificalas en: 

o Renovables ( sol, vento, mar,…)  

o Non renovables ( carbón, petóleo, gas natural, uranio ) 

 

2.2.- ACTIVIDADE INDUSTRIAL. 

 Industria artesanal : ata a revolución industrial ( finais  S XVIII ). Artesáns traballaban en pequenos 

talleres para producir a man ou con sinxelas ferramentas, usando fontes de enerxía pouco potentes 

( e tamén pouco contaminantes ): forza humana ou animal, biomasa, auga ou vento. Os bens 

producidos eran vendidos no mercado local ( zapatos, vestido, útiles da vida cotiá,…) 

 Industria moderna: despois da Revolución industrial xorde unha nova forma de producir: Obreiros 
que traballan en fábricas con maquinaria que require gran cantidade de enerxía ( carbón, petróleo, 
electricidade ). Elabóranse grandes cantidades de bens que se comercializan en todo o mundo. 
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 Tipos de industria: 
 

o De base: fabrican produtos semielaborados para 

outras industrias. P.ex: a industria siderúrxica produce aceiro 

que logo outra industria utiliza para producir, p.ex., unha reixa. 

o De equipo: fabrican produtos necesarios para 

que outras industrias funcionen e para o transporte. P.ex: 

maquinaria, ferramentas, aparellos electrónicos, asteleiros,… 

o De uso e consumo: fabrican produtos que vai 

consumir directamente o consumidor.P.ex: industria 

alimentaria, téxtil, … 

 

 

 

 Distribución mundial da industria:  

 

o Factores da localización industrial: 

 

 Existencia de recursos naturais, fontes de enerxía e man de obra. 

 Proximidade a zonas urbanas. 

 Boas redes de transporte e comunicacións. 

 Diversos factores políticos ( subvencións, impostos, leis laborais,…) 

 

o Principais zonas: 

 

 Europa 

 EE.UU. 

 Xapón 

 Australia 

 En proceso de desenrolo industrial: China, India, Corea e diversos países do Sur e 

sureste de Asia. 
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3.- O SECTOR TERCIARIO 

O sector servizos ou sector terciario engloba a todas 

as actividades que se adican a producir e ofertar servizos 

ós consumidores, tales coma: transporte, 

comunicacións, comercio, turismo, educación ou 

sanidade. Podemos diferenciar entre servizos privados 

(co fin de obter un beneficio económico; p.ex: un banco, 

unha compañía de seguros,…) e servizos públicos 

(ofrecidos polo Estado ; p.ex: sanidade ou educación) 

 O transporte de persoas  ou mercadorías por vía terrestre, aérea ou 

marítima. Requiren unha serie de infraestructuras coma aeroportos, 

estradas, portos, vías ferroviarias,…. 

 

 Actividade comercial, a través da cal se poñen no mercado á 

disposición do condumidor os bens e servizos producidos polas actividades 

económicas. Engloba desde os mercados locais ( mercadiños, pequenas 

tendas, prazas de abastos, supermercados,….), ata mercados entre empresas 

de distintas cidades, rexións ( mercado interior, dentro do país ) ou mesmo 

entre países ou continentes ( mercado exterior ) 

 

 Turismo: denota un elevado nivel de vida, xa que se 

require unha alta capacidade adquisitiva. Hai diversas 

actividades relacionadas directamente co turismo: 

hoteis, bares e restaurantes, axencias de viaxe, 

medios de transporte e comunicación ,… 

 

 

 

 Servizos financieiros, que teñen relación cos movementos de 

diñeiro: bancos, compañias de seguro, a Bolsa,… 

 

 

 

 Servizos sociais, que están directamente relacionados co 

grao de desenrolo e riqueza dun país, xa que proporcionan 

benestar ó cidadán : sanidade, educación, cultura, 

prestacións sociais,…..  

 

 


