
Descomplica para os fortes - Espaço Agrário

1.

Os esquemas representam dois sistemas agrícolas. Apresente duas características, uma quanto ao uso da             
terra, outra quanto ao objetivo da produção, para:
a) a agricultura itinerante.
b) a agricultura empresarial.

2.

O mercado internacional de produtos de origem agrícola divide-se em dois grandes grupos: o das              
commodities como o trigo, a soja, o milho e o algodão, e o grupo dos produtos de alto valor unitário como o                     
vinho, as flores e algumas frutas. Os mercados consumidores estão cada vez mais exigentes quanto às               
condições de produção desses dois grupos de produtos.

Apresente duas condições de produção:

a) das "commodities" agrícolas;
b) dos produtos de alto valor unitário.

 3.



a) Através da figura, pode-se observar a relação entre produção e distribuição dos alimentos. Apesar do               
aumento da produção agropecuária e da relação “toneladas por habitante”, houve um aumento da             
subnutrição nos últimos anos. Explique a razão dessa contradição e aponte três fatores que justifiquem              
essa relação nos últimos anos.

b) Aponte duas explicações para a maior disponibilidade de alimentos nas décadas recentes, situação             
nunca antes existente na história humana.

c) Considerando a sustentabilidade ambiental, quais seriam os principais desafios para alimentar e dar             
conforto a todos os seres humanos?

4. Observe as imagens abaixo.

Indique a região onde essa prática ocorre e caracterize a forma de organização do espaço agrário nesse                
tipo de agricultura.

5. A respeito dos limites naturais do espaço agrário, julgue as afirmativas a seguir.

a) As plantas cultivadas, assim como os seres vivos, possuem cada qual o seu habitat, com destaque para                 



as condições climáticas, além da altitude aliada à latitude como fator limitante para determinadas             
culturas.

b) Algumas culturas são típicas de climas tropicais, como arroz, milho, cana de açúcar, café, algodão e                
cacau, e outras são características de climas temperados, como trigo, aveia, maçã e beterraba; porém a               
distinção não é rígida, pois há plantas que possuem ampla capacidade de adaptação, a exemplo do arroz e                 
do fumo que, embora sejam tropicais, podem ser cultivadas durante o verão nas regiões subtropicais.

c) A umidade é um fator de extrema importância na agricultura, pois tanto a aridez quanto o excesso de                  
chuvas podem comprometer o cultivo.

e) O relevo não interfere nas atividades agrárias, pois a topografia não interfere na profundidade dos               
solos, na utilização de máquinas agrícolas e nem na diversidade de produtos cultivados.

6. A necessidade de se especializar, de forma talvez indireta, aproximou significativamente o campo e a               
cidade, na medida em que vários aparatos tecnológicos advindos do espaço urbano foram incorporados às              
práticas agrícolas. Maquinários altamente modernos, insumos industrializados na lavoura são fatores que           
contribuíram para uma nova forma de produzir no campo, cada vez com maior rapidez e especialização.

OLIVEIRA, E B S. “Nova relação campo-cidade: tendências do novo rural brasileiro”. Revista Geografia. (São Paulo: Escala
Educacional, maio 2011 – adaptado)

Com base na aproximação indicada no texto, indique duas consequências da modernização técnica para os              
sistemas produtivos dos espaços rurais.

7. Uma das principais dificuldades que alguns países periféricos ou semiperiféricos, como o Brasil,             
encontram no mercado mundial de produtos agrícolas é a concessão de subsídios agrícolas que países              
como os Estados Unidos e os da União Europeia cedem aos seus respectivos produtores.   Justifique.

8.
A nova fronteira dos investimentos internacionais

Compra de terras agricultáveis no mundo (em milhões de hectares):
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China 10,5 Sudão 6,4 Brasil 3,6 Indonési
a

3,6

Reino Unido 10,5 Gana 4,1 Argentina 2,6 Filipinas 3,1
Arábia Saudita 9,8 Madagascar 4,1 Paraguai 0,8 Austrália 2,8

Fonte: Banco Mundial, 2010



“Relatório recente do Banco Mundial calculou em 46,6 milhões de hectares as terras adquiridas por              
estrangeiros nos países em desenvolvimento entre outubro de 2008 e agosto de 2009 – área superior a                
toda a região agricultável do Reino Unido, França, Alemanha e Itália.”

(Folha de São Paulo. 13/09/2010)

Apresente dois motivos para o interesse de capitais chineses e árabes na compra de terras no Brasil e no                  
mundo.


