
1.   A nova fronteira dos investimentos internacionais  
Compra de terras agricultáveis no mundo (em milhões de hectares): 
 

Origem 

Principais países de destino por região 

África América Latina Pacífico Sul 

País Total País Total País Total País Total 

China 10,5 Sudão 6,4 Brasil 3,6 Indonésia 3,6 

Reino Unido 10,5 Gana 4,1 Argentina 2,6 Filipinas 3,1 

Arábia Saudita 9,8 Madagascar 4,1 Paraguai 0,8 Austrália 2,8 

 
Fonte: Banco Mundial, 2010  

 
 “Relatório recente do Banco Mundial calculou em 46,6 milhões de hectares as terras 
adquiridas por estrangeiros nos países em desenvolvimento entre outubro de 2008 e agosto de 
2009 – área superior a toda a região agricultável do Reino Unido, França, Alemanha e Itália.”  
 

(Folha de São Paulo. 13/09/2010)  
 
Apresente dois motivos para o interesse de capitais chineses e árabes na compra de terras no 
Brasil e no mundo.  
   
2.   Conceitue "solo" e explique a sua formação, descrevendo suas principais características e 

alterações.  

   
3.    "(...) hoje já é legítimo se colocar a dúvida quanto à validade da distinção entre campo 

e cidade. Não é difícil prever uma situação em que a maioria da população "rural", no sentido 

ecológico, se dedique a funções urbanas e que a prática da agricultura em nada se distinga 

das demais atividades urbanas. 

 (PAUL Singer Adaptado de "Economia política da urbanização". São Paulo: Brasiliense, 

1995.) 

 

Campo e cidade, apesar de ocuparem diferentes porções do espaço geográfico, são 

complementares, sendo cada vez mais difícil apontar os limites físicos e funcionais entre um e 

outro. 

Considerando as atividades econômicas, apresente dois exemplos de intercâmbio que 

demonstram a atual relação de interdependência entre o espaço urbano e o rural.  

 

4.   Leia. 
 



 
 
Os esquemas apresentam redes urbanas com diferentes hierarquias. Explique a diferença 
entre rede urbana e hierarquia urbana .  
   
5.. 
.  
  

 
 
 Apresente os fatores que determinam a centralidade das cidades de São Paulo e Brasília-DF 

na rede de fluxos aéreos do território brasileiro. 
 Em que medida o mapa revela a continuidade dos padrões de regionalização do espaço 

brasileiro?  



 

6.   Leia. 
 

Multinacionais de alimentos agravam pobreza 
 

Documento da ActionAid, apresentado no Fórum Social Mundial de 2011, revela que um 
pequeno grupo de empresas domina a maior parte do comércio mundial de itens como trigo, 
café, chá e bananas. Um terço de todo o alimento processado do planeta está nas mãos de 
apenas 30 empresas. Outras 5 controlam 75% do comércio internacional de grãos. Do total da 
produção e da venda de agrotóxicos, também 75% são dominados por 6 companhias, e uma 
única multinacional, a Monsanto, detém 91% do setor de produção e venda de sementes. 
 

Adaptado de www.observatoriosocial.org.br 
 
O texto faz referência ao processo de modernização da agropecuária mundial, com a formação 
e a expansão de complexos agroindustriais. 
Defina o que são complexos agroindustriais. 
Com base na reportagem, aponte duas consequências socioeconômicas negativas resultantes 
da situação de reduzida concorrência no setor agrícola. 

  
7.  Como estão organizados os belts norte-americanos para que possam atingir alta qualidade 

e produtividade?  

 


