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333 Agropecuária e agronegócio: 
 transformação do espaço rural

Agora é com você! – página 41

1  

Ano/Setor Primário Secundário Terciário

1950 60,7% 13,1% 26,2%

2001 20,6% 22,9% 56,5%

2018 14,6% 22,7% 62,7%

Brasil – PEA nos setores da economia (1950, 2001 e 2018)

2  Os dados mostram progressiva e expressiva diminuição 
da participação dos trabalhadores no setor primário e 
aumento nos setores terciário e secundário. Em 1950, 
por exemplo, quando a população rural era maior do 
que a urbana, a maior parte da população economica-
mente ativa estava no setor primário.

3  Atividade de pesquisa.

Agora é com você! – página 44

1  Aumentar a produtividade agrícola e acabar com a fome 
no mundo. Como houve aumento na produtividade, 
esses objetivos foram parcialmente atingidos, uma vez 
que a fome ainda é uma realidade em muitos países.

2  Diminuição na variedade de alimentos produzidos; 
dependência dos agricultores em relação à indústria 
de sementes e insumos; degradação de recursos natu-
rais, como erosão, contaminação e compactação do 
solo; poluição das águas por agrotóxicos e fertilizantes; 
redução da biodiversidade, que causa desequilíbrio dos 
ecossistemas etc.

Teia do saber – página 47

1  Tornar o grão mais resistente ao vírus do mosaico dou-
rado. Inseriu-se um gene do vírus no feijão.

2  Positivo: feijão mais resistente à praga, sem modificação 
no sabor e no valor nutricional do alimento. Negativo: 
não se sabe exatamente quais os impactos dessa altera-
ção genética no meio ambiente e na saúde humana.

Agora é com você! – página 52

1  A imagem mostra produção monocultora de cana-de-
-açúcar.

2  Sim. Por se tratar de monocultura em extensa área, pro-
vavelmente representa um grande latifúndio voltado à 
exportação.

+Atitude 

Atividade de pesquisa.

Agora é com você! – página 57

1  É o conjunto de medidas tomadas visando a uma melhor 
distribuição da terra, ao desenvolvimento rural sustentável, 
ao aumento da produção do campo e à justiça social.

2  As pequenas propriedades são tão produtivas que, 
no Brasil, boa parte dos alimentos vem dos agriculto-
res que possuem até 10 hectares de terra. Dos donos 
de mais de 1000 hectares, sai uma parte relativamente 
pequena do que se consome.

Construindo juntos

Atividade de pesquisa.

Explore seus conhecimentos

1  a) Além do aumento da população brasileira, o gráfico 
mostra o gradativo aumento da população urbana e 
a diminuição da população rural, ou seja, o processo 
de urbanização brasileiro.

 b) O aumento da população causa maior demanda por 
alimentos e, consequentemente, necessidade de 
aumentar sua produção.

2  A primeira fotografia apresenta uma agricultura familiar 
com diversos tipos de alimentos. Nela, percebe-se o 
uso de pouca tecnologia, tendo em vista que sua produ-
ção é basicamente de subsistência. A segunda fotogra-
fia apresenta uma agricultura comercial com cultivo de 
um único produto em larga escala. Consequentemente, 
sua produção é voltada basicamente para o comércio.

3  a) Agricultura familiar.
 b) Agricultura familiar.
 c) Pode-se concluir que essa distribuição é bastante 

desigual: 84,4% dos estabelecimentos rurais ocupa-
vam, em 2006, apenas 24,3% da área rural; enquanto 
15,6% ocupavam 75,7% dessa área.

 d) Ela é responsável por produzir cerca de 70% dos ali-
mentos consumidos no Brasil. Além disso, emprega 
boa parte da mão de obra rural. Por fim, esse modelo 
normalmente usa os recursos naturais de forma sus-
tentável, preservando as tradições locais.
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4  A cana-de-açúcar é extraída do território brasileiro 
desde o Período Colonial. Sua área de cultivo foi tam-
bém responsável pela diminuição da Mata Atlântica. 
Atualmente, ela é produzida também para fins energéti-
cos, já que, dela, é possível produzir etanol.

5  ( X ) Manter o trabalhador no campo, contribuindo para 
diminuir o crescimento desordenado das cidades.

 ( X ) Diminuir os conflitos e a violência no campo.
 ( X ) Promover a justiça social.
 ( X ) Contribuir para o combate à fome e à subnutrição.

6  D

 Somente a alternativa D representa impacto negativo. 
As outras três alternativas representam formas de dimi-
nuir os impactos.

7  C

8  A

 Considerando que, no período apresentado, a produção 
cresceu mais de 10 vezes, é possível inferir que o problema 
é o avanço da fronteira agrícola.

9  a) A charge retrata objetos típicos de um agricultor 
(enxada, roupas etc.) exibidos como peças de museu. 
Ao fundo, um homem sentado à mesa de trabalho 
falando ao telefone, provavelmente com um compra-
dor estrangeiro de soja. Pode-se entender o trabalho 
manual agrícola como “ultrapassado”.

 b) Na charge, a personagem, em seu escritório, negocia 
a exportação de soja. O mesmo fato ocorre no Brasil: 
grandes empresários latifundiários destinam a maior 
parte de sua produção ao mercado externo.


