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ATIVIDADE 15 

 

   Olá turma! Como estamos trabalhando sobre o continente americano, vamos continuar falando sobre a 

população e a economia das Américas, mais especificamente sobre a Agropecuária. 

  Não é necessário imprimir, só quem puder, as perguntas copiar e responder no caderno, não esquecendo da 

data.    “Esta atividade não precisa ser enviada de volta para mim”.  

   Bom trabalho a todos e boa semana!!! 

AGROPECUÁRIA – A produção agropecuária é bastante diversificada no continente americano. Na América 

Anglo-Saxônica, a agricultura se destaca como uma das mais desenvolvidas do mundo, empregando técnicas 

modernas como a seleção de sementes, o uso intensivo de fertilizantes para corrigir os solos e de agrotóxicos 

para combater pragas.  

   O alto grau de mecanização contribui para reduzir o número de trabalhadores rurais, mas favorece a 

produtividade, como acontece nos chamados belts, ou cinturões agrícolas, dos Estados Unidos. Entre os 

principais belts destacam-se o wheat belt (trigo), o corn belt (milho) e o cotton belt (algodão).  

   O investimento em tecnologia torna os países da América Anglo-Saxônica grandes produtores agrícolas, 

principalmente de trigo, soja, centeio e cevada, com produção voltada para o mercado interno. Na pecuária, são 

adotadas tecnologias avançadas que aumentam a produtividade, como inseminação artificial e modificação 

genética, técnicas também empregadas no circuito de carnes nos pampas argentinos e no Brasil, na América 

Latina. 

 



   Na América Latina as características da agropecuária são basicamente voltadas para a exportação como: soja, 

milho, algodão, ou seja, extensas lavouras de monocultura. Essa estrutura produtora é herança dos tempos 

coloniais, das plantations, grandes áreas monocultoras de produtos tropicais (cana-de-açúcar, banana) 

destinados à exportação e cultivados por mão de obra escravizada. Atualmente, países como Colômbia, 

Paraguai, Cuba e Guatemala continuam economicamente dependentes da exportação de produtos 

agropecuários, principalmente café, cacau, cana-de-açúcar e banana, em geral produzidos com o emprego de 

técnicas tradicionais, o que resulta em baixa produtividade, em países como Brasil, Argentina, México e Chile, 

a produção agropecuária de algumas regiões se caracteriza pelo uso intensivo de máquinas e sofisticada 

tecnologia 

 

Atividades: 

1) Quais são as características produtivas nos pampas argentinos e no sul do Brasil?  

2) Quais são as características produtivas nas Antilhas? 

3) Caracterize o que são belts. 

4) Cite dois cinturões principais dos EUA. 

5) Faça um paralelo entre as duas Américas referente a agropecuária. 


