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01. O processo aumentou a participação de transnacionais de alimentos no México. Essas grandes 

empresas compraram as melhores terras e orientam a produção ao mercado externo. Como 
consequência, houve a diminuição da área de cultivo de milho e feijão (alimentos tradicionais no país) 
e consequentemente, houve a elevação no preço dos alimentos e a carência alimentar. 

 
02. A grande região extrapampeana apresenta condições naturais diversificadas. Afastando-se da região 

pampeana em direção ao norte, oeste e sul, a umidade diminui, o que exerce influência sobre os tipos 
de cultura praticados na região. Assim, surgem culturas regionais, como a do algodão, erva-mate e 
cultura de cana-de-açúcar no Chaco, além da cultura de frutas, vinhas e oliveiras no entorno das 
cidades de Mendoza e San Juan. Ademais, a Patagônia, vasta região do Sul se destaca na criação 
extensiva de ovinos, cuja produção é largamente exportada.   

 
03. As maiores concentrações de plantio de soja e de criação de gado bovino e ovino na Argentina se 

encontram na região dos Pampas. Nessa região, localizam-se dois importantes portos: Buenos Aires, 
no Rio da Prata; e o porto fluvial da cidade de Rosário, no Rio Paraná, que tem acesso ao Oceano 
atlântico pelo Rio da Prata. Ademais, grande parte das propriedades agropecuárias argentinas se 
localiza a cerca de 300 km de distância do Porto de Rosário, que, por sua vez, está aproximadamente 
a essa mesma distância de Buenos Aires. Esse fato permite a redução no custo do transporte dessas 
mercadorias para a exportação. 

 
04. Os produtores de soja e carne do Centro-Oeste estão a longas distâncias dos portos de exportação do 

Brasil. Para se ter ideia, a distância entre grandes municípios produtores no estado de Mato Grosso é 
de cerca de 2000 quilômetros em relação ao Porto de Santos, em São Paulo. Além da grande distância, 
as mercadorias são transportadas pelo sistema rodoviário, o que eleva o custo do frete, visto que a 
capacidade de mercadoria dos caminhões é pequena para grandes quantidades de soja e carne. 

 


