
ESQUEMA-RESUMO   –   DISTRIBUIÇÃO   AGRO   NO   BRASIL   

 

O  Brasil  é  o  quinto  maior  país  em  extensão  territorial.  Quais  são  os  quatro  países  que  são                  
maiores   que   o   Brasil   em   extensão   territorial?  

______________________________________________________________________________  

O  Brasil  figura  como  um  dos  principais  produtores  de  grãos  e  carnes  do  mundo  e  21%  do  PIB                   
(2018)  brasileiro  é  gerado  pelo  AGRONEGÓCIO.  Quanto  do  território  nacional  é  ocupado  pela              
AGRICULTURA?  ___________________.  Já  a  PECUÁRIA,  quando  somamos  as  áreas  de           
pastagens  na�vas  com  as  cul�vadas,  ocupa  a  seguinte  área  do  território  nacional:             
__________________________________.  

As  florestas  cul�vadas  ocupam  uma  área  expressiva,  maior  que  muitos  países  do  mundo,  e               
representa  cerca  de  ____________________%  do  total  de  nosso  território.  Já  as  áreas  ocupadas              
por  infraestruturas,  como  cidades,  estradas,  aeroportos  etc.,  representam  cerca  de           
________________%   de   nosso   território.  

Parece  incrível,  mas  no  Brasil,  mesmo  com  imenso  território  apto  ao  cul�vo  e  à  produção  de                 
alimentos  e  riquezas,  temos  __________________%  da  área  preservada  e  fora  do  processo             
produ�vo.   Esta   imensidão   esta   subdividida   da   seguinte   forma:  

● _______________%  da  área  total  do  Brasil,  está  preservada  nas  mãos  dos  produtores             
rurais,  em  suas  reservas  legais.  O  valor  es�mado  destas  áreas  é  de             
____________________________  de  reais,  recursos  inves�dos  e  imobilizados  em  prol          
da  preservação  ambiental.  Além  disso,  todos  os  anos  os  produtores  investem  algo  como              
_____________________________de   reais   para   a   manutenção   destas   áreas.  

● _______________%  da  área  total  do  Brasil  é  considerada  “áreas  devolutas”  ou  não             
cadastradas.  

● _______________%  da  área  total  do  Brasil  são  reservas  indígenas,  área  maior  que             
muitos   países   do   mundo.  

● _______________%  da  área  total  do  Brasil  tem  vegetação  na�va  e  está  em  unidades  de               
conservação.  

Perceba  o  quanto  temos  de  áreas  protegidas,  ou  seja,  temos  30,2%  de  nosso  território  nesta                
categoria,  isso  representa  ___________  vezes  mais  que  a  média  dos  outros  países  no  mundo,  e                
___________   do   segundo   colocado,   que   é   a   Austrália.  

Além  disso,  devemos  observar  que  os  outros  países  têm  como  área  preservada  áreas              
improdu�vas,  como  desertos  e  áreas  extremamente  frias,  impróprias  para  qualquer  cul�vo.  E             
no  Brasil,  temos  preservadas  e  protegidas  áreas  extremamente  férteis,  com  alto  potencial             
produ�vo,  Essa  informação  nos  traz  a  reflexão  sobre  o  tamanho  da  contribuição  do  Brasil  para  a                 
preservação  do  meio  ambiente,  pois  estamos  abrindo  mão  destas  áreas,  adotando  regras             
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ambientais  rígidas,  se  comparadas  as  regras  dos  demais  países,  que  nem  dispõe  de  áreas               
próprias   para   produção.  

Com  este  entendimento,  logo  vamos  perceber  que  somos  muito  eficientes  em  produ�vidade             
por  hectare,  já  passamos  por  duas  revoluções  produ�vas  nos  campos,  e  estamos  na  eminência               
de  uma  terceira.  Isso  nos  coloca  na  vanguarda  da  produ�vidade,  e  jus�fica  a  expecta�va  da  FAO                 
ao  projetar  que  _____________%  do  aumento  de  produção  de  alimentos  no  mundo,  até  2050,               
para   alimentar   os   9   bilhões   de   pessoas,   virá   do   Brasil.  

 

Ao  compreendermos  esse  panorama  da  distribuição  do  uso  do  solo,  observamos  que  o  Brasil  é                
um  país  que  mais  preserva  o  meio  ambiente  no  mundo,  constatamos  que  temos  uma  enorme                
produção   de   alimentos,   e   que   ainda   temos   um   potencial   enorme   de   crescimento   por   hectare.   

O  que  isso  significa  para  você?       
_____________________________________________________________________________  

Isso  significa  que  haverá  MUITAS  E  ENORMES  OPORTUNIDADES  para  os  profissionais  que             
ATUAM  NO  AGRONEGÓCIO,  seja  diretamente  nas  fazendas,  ou  nas  empresas  que  comercializam             
insumos  ou  produtos  relacionados,  na  agroindústria  ou  na  ainda  na  distribuição.  Ou  seja,              
teremos  grandes  oportunidades  para  quem  trabalha  com  o  ramo  de  serviços,  sobretudo  aos              
relacionados   ao   uso   de   novas   tecnologias.   

 

 

Anotações:  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________   
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