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Capítulo 3 Agropecuária e agronegócio: 
 transformações do espaço rural

1  A agropecuária é uma atividade econômica desenvol-
vida no espaço rural que integra o setor primário da 
economia, no qual se destacam a agricultura, a pecuária 
e as atividades extrativistas. Suas finalidades são produ-
zir alimentos e matérias-primas. Esse setor é responsá-
vel pela geração de empregos diretos e indiretos, tanto 
no campo quanto na cidade.

2  A inserção de tecnologias (máquinas, equipamentos, 
novos adubos, sementes selecionadas etc.) aumenta 
consideravelmente a produção. No entanto, em muitos 
casos, ela também é responsável pela substituição do 
trabalho humano pelo automatizado.

3  A reforma agrária é o conjunto de medidas para garantir 
distribuição de terras adequadamente. Entre seus obje-
tivos, cita-se o desenvolvimento rural sustentável e o 
aumento da produtividade.

4  a)
• Pode-se citar minifúndios, policultura, pouca capi-

talização, uso de técnicas tradicionais e abasteci-
mento do mercado interno.

• Pode-se citar latifúndios, monocultura, bastante 
capitalização, uso intenso de tecnologias e insumos 
agrícolas e objetivação do mercado externo.

 b) A agricultura familiar, geralmente, utiliza técnicas 
tradicionais que causam poucos danos ao meio 
ambiente. Ela também é responsável por gerar 
empregos e garantir diversidade de frutas, legumes 
e verduras.

5  O uso de certas tecnologias, apesar de aumentar a pro-
dutividade da agricultura comercial, causa impactos 
como a erosão e a contaminação do solo, o desperdício 
de água etc.

6  A Revolução Verde foi um processo de modernização do 
espaço agrícola ocorrido em diversos países. Financiado 
por grupos privados estadunidenses, o objetivo da revo-
lução era acabar com a fome no mundo por meio do 
aumento da produtividade com o auxílio de diferentes 
técnicas. No entanto, esse objetivo não se concretizou.

7  C

 O aumento da produtividade, muitas vezes por meio de 
tecnologias como maquinário de grande porte, aumenta, 
por consequência, o impacto sofrido pelo solo.

8  Unidades de Conservação são espaços protegidos por 
lei para combater a degradação ambiental permitindo 
a preservação da biodiversidade. Neles, a ocupação 
humana é controlada e, algumas vezes, restringida.

9  A

 A agricultura familiar, feita diversas vezes por famílias 
inteiras, possibilita a preservação de costumes e tradi-
ções, como técnicas agrícolas.

10  Agropecuária é a atividade ligada somente ao campo, 
incluindo agricultura e pecuária. Agronegócio é um con-
junto de atividades que vai do campo até os serviços, 
passando pela indústria.


