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GEOGRAFIA – AULA 14 
 
Unidade Temática: Conexões e escalas. 

Objetos do Conhecimento: Relação entre campo e cidade. 

 

MODERNIZAÇÃO DO MEIO RURAL 
 

 
 

A modernização que gradativamente alcança o espaço rural é resultado da intensificação de 

capital empregado na produção rural sob a forma de máquinas, defensivos químicos, engenharia 

genética, serviços meteorológicos, além de avançadas técnicas de irrigação, manejo de animais, 

preparação do solo e assessoria tecnológica e financeira. Dessas transformações, surge a categoria 

de empresas rurais, que em quase nada se assemelham às práticas realizadas no surgimento das 

primeiras atividades agrícolas. 

A utilização de tecnologias, como as da Engenharia Genética, tem contribuído para a 

configuração de um novo espaço rural. Entretanto, as modificações ocorridas no meio rural não 

trazem apenas benefícios. É crescente a preocupação sobre os impactos dessas atividades na 

saúde e no bem-estar das pessoas, bem como os danos causados ao meio ambiente. 

As transformações ocorridas no espaço rural trouxeram consequências como: 

● a elevação dos níveis de endividamento dos agricultores; 

● a diminuição da biodiversidade; 

● o êxodo rural provocado pela redução da mão de obra no campo; 

● a poluição do solo causada pelo uso de fertilizantes. 
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/espaco-rural.htm | Acesso em 09/04/2021 | Imagem: 

https://pixnio.com/pt/media/combine-veiculo-agricultura-equipamentos-maquina 
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Compreendendo os significados: 
● Capital: 

Todo o dinheiro, ou bem material, destinado à produção. 
● Defensivos químicos: 

São produtos usados na agricultura para o controle de seres vivos considerados prejudiciais 

à lavoura. 
● Engenharia genética: 

Processo de manipulação dos genes num organismo, geralmente fora do seu processo normal 
reprodutivo. 

● Meteorológicos/meteorologia: 
Estudo dos fenômenos atmosféricos e das suas leis, principalmente com a intenção de prever 

as variações do tempo. 
● Manejo: 

Ato de manejar, de fazer uso de algo com as mãos: o manejo de um instrumento. 
Fontes: michaelis.uol.com.br/ e https://pt.wikipedia.org/ 

https://boaspraticasagronomicas.com.br/ 

 

Agora, é com você: 

 

1- Cite dois exemplos de modernização no espaço rural: 

  

  

 

 

2- Assinale um X nas consequências causadas pela modernização do espaço rural: 

 

 A elevação dos níveis de endividamento dos agricultores. 

 A diminuição da biodiversidade. 

 O êxodo rural provocado pela redução da mão de obra no campo. 

 A poluição do solo causada pelo uso de fertilizantes. 

 Benefícios ao meio ambiente. 
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3- Foram mencionadas no texto algumas consequências da modernização do espaço rural, 

mas também há pontos positivos nessas atividades agrícolas que sofreram transformações. 

Pesquise os pontos positivos da modernização do meio rural e registre: 

 
Imagem: @freepik 
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