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Frente C - Conteúdo: Percurso 6 
 
01. Atividade centralizada no espaço rural. Marcada pela produção de alimentos e fornecimento de matérias-

primas para as agroindústrias, produção de combustíveis (biomassa, biocombustível). O Brasil é um dos 
maiores produtores  e exportadores de alimentos do mundo.  

 
02. A Revolução Verde tem sua origem após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) quando a fome era um 

problema real em países da África subsaariana e da Ásia meridional. A Revolução consistiu em usar a 
melhor tecnologia para produzir mais alimentos no mesmo espaço de terra.  
Tecnologias: surgiram as sementes de plantas geneticamente modificadas (OGMs) que produziam mais, 
tinham melhor resposta a fertilizantes e maior resistência a pragas; maior desempenho de implementos 
agrícolas como plantadeiras e colheitadeiras e outros. 

 
03. As commodities é uma expressão do inglês que se difundiu no linguajar econômico para fazer referência a 

um determinado bem ou produto de origem primária comercializado nas bolsas de mercadorias e valores 
de todo o mundo e que possui um grande valor comercial e estratégico. Geralmente, trata-se de recursos 
minerais, vegetais ou agrícolas, tais como o petróleo, o carvão mineral, a soja, a cana-de-açúcar e outros. 

 
04. O Brasil é um dos principais produtores de commodities do mundo. Ele é um grande produtor de soja, 

cana, milho, açúcar, álcool, café, laranja e outros. 
 
05. Aspectos positivos: Com a Revolução Verde houve a internacionalizou de tecnologias no campo, aumentou 

a produtividade e qualidade dos alimentos; aumentou o PIB dos países exportadores (commodities). 
Negativos: redução da pequena propriedade; êxodo rural; expansão da destruição dos biomas (fronteira 
agrícola: Cerrado e Amazônia); encarecimento de alimentos (visa a exportação); obtenção de alimento 
somente mediante a compra (sem trocas e cultivo para subsistência). 

 
06. Thomas Malthus defendeu a teoria que afirmava que a população iria crescer tanto que seria impossível 

produzir alimentos suficientes para alimentar o grande número de pessoas no planeta. Para Malthus, a 
produção de alimentos crescia de forma aritmética, enquanto o crescimento populacional crescia de forma 
alarmante (geométrica). 

 
07.  

• O desperdício de alimentos (produção, transporte, consumo); 
• As mudanças climáticas reduzindo a produção de alimentos; 
• A substituição de alimentos in natura pelos industrializados (encarecimento dos alimentos); 
• As guerras e conflitos internos impedindo a produção de alimentos e ajuda humanitária. 
• A agricultura comercial de exportação reduzindo a agricultura familiar e outros. 

 
08. Insegurança alimentar é a falta de disponibilidade e o acesso das pessoas aos alimentos. Uma casa é 

considerada como tendo segurança alimentar quando seus ocupantes não vivem com fome ou sob o medo 
de inanição (pessoa que se encontra extremamente enfraquecida). 

 
09. O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos não está sendo cumprido devido as grandes 

diferenças sociais existente no mundo. A produção alimentar no planeta é suficiente para toda a sociedade 
mundial, mas pela falta de dinheiro muitos não conseguem adquirir alimentos suficientes para a sua 
sobrevivência. Outra situação é a falta de políticas públicas que poderiam facilitar a chegada de alimentos 
às pessoas carentes. 

 
10. Para garantir a realização do direito humano à alimentação adequada o Estado brasileiro tem as obrigações 

de respeitar, proteger, promover e prover a alimentação da população. 
 
 
 


