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Geografia agrícola do Brasil: sistemas de 
produção e uso da terra, A Pecuária.  
Percursos 27 e 28  
Livro Paradidático: Você precisa de quê? 

6º ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES 

 
Semana 33 – Gabarito 

 
01. A imagem 1 é a Pecuária Intensiva. Nesse sistema, o pecuarista procura utilizar técnicas modernas 

para aumentar a produtividade mediante, por exemplo, a seleção de raças, o fornecimento de 
forragens e rações que possam melhorar a alimentação do rebanho e a concentração do maior número 
possível de animais por unidade de área. Esse sistema é utilizado, principalmente, na criação de gado 
leiteiro, em que os animais ficam estabulados, isto é, confinados em estábulos. 
A imagem 2 é a Pecuária Extensiva. Esse sistema é praticado, em geral, em regiões de baixa densidade 
demográfica e com grande disponibilidade de terras. O rebanho é criado solto no campo e se alimenta 
principalmente de pastagens (naturais, cultivadas ou mistas). Os animais destinam-se aos 
abatedouros para a produção de carne e há aproveitamento do leite das fêmeas. 

 
02. O gráfico evidencia uma característica do meio rural brasileiro: estrutura fundiária concentradora. 

Historicamente, a minoria dos proprietários rurais detém grandes e muitos lotes de terra, enquanto 
parte considerável da população não tem o mínimo para a sua subsistência. 

 
03. O Consumo é o ato de adquirir produtos necessários à sobrevivência, já o Consumismo, é o ato de 

comprar exageradamente produtos que não tem necessidade, ou seja, consumir além do que se 
precisa. Embora sejam atitudes muito parecidas, a principal diferença consiste no processo de 
consumo para atender a desejos orientados pela moda e publicidade, sem contar que consiste, muitas 
das vezes, em um processo motivado por impulsos e compulsão. O consumismo pode causar impactos 
ambientais decorrentes do modelo de produção cada vez mais excessivo de produtos com um curto 
prazo de validade. Esse fator tem promovido, por exemplo, a contaminação de oceanos com descarte 
de plástico. 

 
04. A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das 
futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Algumas atividades 
como a coleta de açaí, a extração de látex e o ecoturismo fazem uso dos princípios do desenvolvimento 
sustentável. 

 


