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01. Os Estados Unidos empregaram alta tecnologia e elevada mecanização das atividades agrícolas. Tal 

fenômeno reduziu o emprego da População Economicamente Ativa (PEA) no setor, uma vez que as 
máquinas aumentaram a eficiência e produtividade no setor agrícola do país. 

 
02. O gênero agrícola é trigo. Esse alimento é cultivado conforme as estações do ano, uma vez que não é 

facilmente adaptável a ambientes com climas rigorosos (frio ou calor extremo). Desse modo, durante 
a primavera e o verão, cultiva-se o trigo nas porções ao norte dos EUA (próximo ao Canadá). O outono 
e o inverno são as estações de cultivo do trigo nas porções mais ao sul do país.  
 

Acompanhar o ciclo das estações do ano garante abastecimento anual de trigo para os EUA. 
 
03. Cinturão 1: No oeste dos EUA, tanto nas planícies como nas montanhas, predominam grandes 

fazendas de criação de gado, que abastecem o mercado interno e de exportação. Essa área recebe o 
nome de Ranching Belt (cinturão dos ranchos), onde o gado é criado de forma predominantemente 
extensiva, isto é, solto em grandes áreas de pastagens; 
Cinturão 5:o Corn Belt (cinturão do milho) é cultivado em larga escala. Inicialmente, esse produto 
atendia ao mercado de alimentos para consumo humano, mas depois passou a ser empregado também 
como matéria-prima para ração animal, que abastece o grande rebanho estadunidense. Nos últimos 
anos, o milho tem sido usado para gerar um importante biocombustível, o álcool. 

 
04. Fatores naturais como o relevo plano (em alguns lugares), solo fértil, diversidade climática e 

disponibilidade de água colaboraram para o desenvolvimento da agricultura dos EUA. Ademais, o uso 
de satélites e drones, além do investimento do governo em tratores, colheitadeiras, silos, caminhões, 
agrotóxicos e rações industrializadas. 

 
05. Estrutura fundiária é a relação entre a quantidade de propriedades (imóveis) rurais existentes e o 

espaço ocupado por elas. No caso estadunidense, muitos proprietários rurais, não conseguindo 
acompanhar a modernização da agricultura, ou atraídos pela vida urbana, acabaram vendendo suas 
terras. Esse processo de redução do número de proprietários foi acompanhado pelo crescimento do 
tamanho médio das propriedades e por certa concentração fundiária no espaço agrário do país. 

 
06. Na região nordeste dos Estados Unidos se localiza a maior e mais antiga concentração industrial do 

país – o chamado Manufacturing Belt (cinturão da manufatura). O desenvolvimento da indústria nessa 
região contou com largo aproveitamento de recursos naturais regionais (carvão mineral, petróleo, 
minério de ferro, além de eficientes meios de transporte ferroviário, rodoviário, fluvial e lacustre – 
fatores locacionais). 

 
 


