Tarefa 27 – Professor Carlos Eduardo
01. A propriedade familiar na América Latina apresenta características distintas da family farms norteamericanas e europeias.
Aponte e explique duas características fundamentais de cada uma destas propriedades.
02. A crise de alimentos de 1972-74 criou uma atmosfera de desastre iminente e renovou o interesse pelo
pessimismo malthusiano. Opiniões mais recentes ressaltam o sucesso do progresso tecnológico na
agricultura e concluem que o mundo é capaz de produzir alimento o suficiente para as futuras gerações
bem além do ano 2000. A questão principal não é a disponibilidade mundial de alimentos e sim a
capacidade dos países, de grupos de dentro dos países e dos indivíduos de obterem alimentos suficientes
para uma dieta saudável.
(BANCO MUNDIAL, FGV. Relatório sobre o desenvolvimento mundial. 1984, p. 98. Apud.
MAGNOLI, D. ARAÚJO. A nova geografia. São Paulo: Moderna, 1991. P.114.)

Considerando o exposto acima e os conhecimentos sobre a atividade agrícola e a questão da fome no
mundo, relacione a agricultura industrializada com a agricultura de subsistência.
03. "As atividades agrárias têm-se mostrado crescentemente como fortes depredadoras dos recursos naturais.
É incontestável a necessidade crescente de produção de alimentos que possam atender ao crescimento do
consumo pela população que cada dia mais vive em cidades. Para suprir tais necessidades, a tendência tem
sido a de recorrer a tecnologias cada dia mais sofisticadas".
Considerando o texto acima (retirado do livro Geografia do Brasil, de J.L.S. Ross,1995) e com base nos
conhecimentos sobre o assunto,
a) cite dois grandes problemas ambientais, gerados pelas atividades agropecuárias;
b) explique a relação existente entre o uso das novas tecnologias e a geração desses problemas.
04. Observe imagem abaixo.

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.
05. Analise a tabela.

Porcentagem de população dedicada à agricultura

Ano

Países Desenvolvidos Países em Desenvolvimento

1950

37,7%

81,1%

1990
2025

8,4%
2,0%

59,6%
37,7%
Fonte: Atlas del médio ambiente, 1992

APRESENTE dois fatores que expliquem a diferença de quantidade de pessoas dedicadas à agricultura nos
países desenvolvidos e subdesenvolvidos.

