
ESQUEMA-RESUMO   –   IMPORTÂNCIA   DO   SOJA   PARA   O   MUNDO      
 
A  ______________é  a  principal  cultura  agrícola  do  Brasil,  e  alguma  vez  você  já  se  ques�onou                
por  que  semeamos,  em  todo  o  mundo,  cerca  de  ____________________  HECTARES  TODOS  OS              
ANOS?   
Ao  processar  a  soja,  temos  vários  subprodutos,  quais  os  dois  principais,  e  quanto  do  peso  eles                 
representam:   

● ____________________________________________________%  
● ____________________________________________________%  

No  mundo,  são  produzidos  ___________________  de  toneladas  de  óleo  de  soja,  sendo  ele  o               
segundo  óleo  vegetal  mais  produzido,  com  27%  do  total,  perdendo  apenas  para  o  óleo  de                
Palma,   que   detém   ______%   da   produção   de   óleo   vegetal   do   mundo.  
O  principal  des�no  do  óleo  de  soja  é  ________________________; com  ______%  das  57             
milhões   de   toneladas.   Uma   parte   relevante   do   volume   é   u�lizado   para   produção   de   biodiesel.   
A  soja  também  é  a  origem  da  principal  fonte  de  ___________________cul�vada  no  mundo,  o               
_________________________.  
O  mundo  consome  anualmente  cerca  de  _________________  milhões  de  toneladas  de            
____________________.   Isso   dá   um   consumo   per   capta   de   __________________kg   por   ano.   
 
Ele  é  u�lizado  em  todo  o  mundo  na  criação  de  animais,  sendo  u�lizado  como  a  principal  fonte                  
_____________  para  a  produção  de  ração  no  mundo.  Ele  apresenta  em  sua  composição,  de               
_____   a   ______%   de   ________________   vegetal   de   alta   diges�bilidade.   
 
As  quatro  principais  proteínas  de  origem  animal  (carnes)  consumidas  anualmente  no  mundo             
são:  

● __________,   com   176   milhões   de   toneladas,   
● __________,   com   113   milhões   de   toneladas,   
● __________,   com   90   milhões   de   toneladas   e;  
● __________,   com   60   milhões   de   toneladas.  

 
Sobre  os  _____________,  das  176  milhões  de  toneladas  produzidas  anualmente,  91  milhões             
vem  da  pesca  extra�vista  e  85  milhões  são  produzidas  em  ca�veiro,  u�lizando  a  soja  na  ração                 
animal.  
A  medida  que  o  PIB  das  nações  mais  populosas  cresce,  aumenta  significa�vamente  o  consumo               
de  proteína  animal  e,  consequentemente,  a  necessidade  de  soja  para  nutrição  animal.  A  FAO,               
projeta  que  em  2050,  a  população  mundial  será  de  9  bilhões  de  habitantes,  o  que  indica  a                  
con�nuidade   de   aumento   na   demanda   mundial.  
Toda  a  cadeia  produ�va  da  soja  tem  grande  relevância  na  alimentação,  na  geração  de               
empregos/trabalho,  e  na  distribuição  de  renda  em  todo  o  mundo.  A  soja,  inequivocamente,  traz               
muito  desenvolvimento  para  as  regiões  onde  é  cul�vada  e  comercializada.  Quais  as             
oportunidades  que  consegue  visualizar,  proveniente  da  soja,  em  sua  região? ___________            
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________   
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