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MÉXICO E ARGENTINA: PIB AGROPECUÁRIO

 Criação do NAFTA contribuiu para o crescimento da economia mexicana:

1. Investimentos estrangeiros;

2. Aumento das exportações para EUA e CAN.

 A agropecuária tem a menor participação no PIB mexicano – 3,6%;

 Argentina – 10,8% na participação do PIB;

 Brasil – 5,3% na participação do PIB.

Dados de 2017



MÉXICO - AGROPECUÁRIA

 Território pouco favorável à agropecuária;

 Setor emprega 14% da PEA;

 39% do território é ocupado pela pecuária;

 Abastecimento do mercado externo: algodão, café, cana-de-açúcar;

 Abastecimento do mercado interno: milho, batata, trigo, arroz

Presença de 

Montanhas

Climas áridos e 

semiáridos



IMPORTANTE!

 A entrada do país no NAFTA (atual USMCA) reduziu a produção do milho, mas esse

alimento compõe as tradições culturais e por isso não foi completamente abandonado;

 A estrutura fundiária no México também é concentrada em latifúndios: 1% das

propriedades concentra 56% da área de terras



MÉXICO: USO

DA TERRA E DO 

MAR

A produção interage com os 

aspectos naturais do espaço!

Perceba que o cultivo de 

café está abaixo do Trópico 

de Câncer, por se tratar de 

um gênero agrícola que 

necessita de maior umidade.



TRANSNACIONAIS DE ALIMENTOS NO MÉXICO

 Estabelecimento de empresas rurais que compram

as melhores terras e orientam a produção para

atender ao mercado externo;

 Controlam 90% da produção mexicana (algodão,

morangos, cebolas);

 Os lucros são mais elevados:

1. Baixo custo das terras e força de trabalho;

2. Proximidade com o mercado consumidor.

 Consequências:

1. Redução da produção de alimentos;

2. Alta nos preços;

3. Carência alimentar;

4. Alteração de hábitos alimentares – obesidade;

5. Concentração de terras.



ARGENTINA - AGROPECUÁRIA

 60% do valor total de exportações;
 Soja; 

 Produtos derivados de soja;

 Milho; 

 Trigo;

 Cana-de-açúcar;

 Girassol;

 Carne.



REGIÕES AGROPECUÁRIAS

Região Características físicas Produção

Pampeana Solos férteis, relevo plano,

clima subtropical.

Trigo, soja, milho, criações

de bovinos e ovinos.

Chaco Baixa umidade. Algodão, erva-mate, cana-

de-açúcar.

Mendoza Clima semiárido. Cultura de frutas, vinhas

(produção de vinhos) e

oliveiras.

Patagônia Clima semiárido e frio,

planaltos e planícies,

vegetação de estepes.

Criação extensiva de ovinos

para produção de lã.

Fonte: p. 174



CIRCUITO DA CARNE E DA SOJA NOS PAMPAS ARGENTINOS E NO 

BRASIL

 Definições de Redes Geográficas:

 Conjunto de localizações humanas articuladas 

entre si por meio de vias e de fluxos (CORRÊA, 

2012);

 Conjunto de informações e análises geográficas

sob a ótica das redes que articulam e organizam

o território, a partir do levantamento e da

sistematização de dados referentes ao fluxo de

mercadorias, pessoas, energia e informação. Inclui

também o estudo do relacionamento entre as

cidades e o estabelecimento de suas hierarquias

(IBGE, 2020).

 Caminho percorrido desde a área de

produção até o mercado consumidor

interno e aos portos de exportação,

para chegar ao mercado consumidor

externo.



O CASO ARGENTINO

 PAMPAS:

 Maior concentração de plantio de soja e criação 

de gado bovino e ovino;

 Maior parte do mercado consumidor;

 Localização de dois importantes portos –

Rosário (Rio Paraná) e Buenos Aires (Rio da 

Prata.

 Porto de Rosário – grandes navios graneleiros 

para o transporte de soja e navios frigoríficos 

para o transporte de carne;

 Propriedades rurais relativamente próximas 

do porto de Rosário (300 km).



 Problemas:

a) Gargalos para escoamento da produção;

b) Congestionamentos de caminhões nas estradas

e nos portos para descarregar os grãos;

c) Demora para transferir as mercadorias aos

navios.

 Vantagens sobre o Brasil:

a) Relativa proximidade dos produtores com o 

mercado consumidor e com os portos;

b) Tempo de espera para carregamento de 

navios é menor que no Brasil.



NO BRASIL: A SOJA E A CARNE NA REGIÃO CENTRO-OESTE

 BR – 2° maior produtor de soja no mundo;

 MT – maior produtor; PR – 2° maior;

 BR – maior rebanho de gado bovino/maior 

exportador de carne

 Centro-Oeste – maior produção de soja e é a 

que possui o maior rebanho de gado bovino.



ANÁLISE DE GRÁFICOS – O DESTAQUE DO CENTRO-OESTE



MOTIVOS

 Terreno plano;

 Disponibilidade de água;

 Desvalorização do Cerrado a partir de meados da

década de 1970;

 Técnicas de cultivo com correção do solo –

“Calagem”;

 Incentivos fiscais.

Brasil Rebanho bovino – 221,8 milhões.

Brasil Pop. Absoluta – 211,9 milhões.



ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO

 Longas distâncias entre os produtores do Centro-

Oeste e os portos de exportação;

 Distância entre municípios produtores no MT e o

porto de Santos (SP) chega a 2.000 km;

 Principal via de escoamento – Sistema

rodoviário;

 Desvantagem em relação a Argentina e EUA;

 EUA – escoamento da produção por hidrovias





BRASIL - PROBLEMAS NO TRANSPORTE DE CARGAS

 Rodovias:

a) Infraestrutura;

b) Custo do combustível;

c) Manutenção dos veículos;

d) Violência no trânsito;

e) Alto custo de pedágios

 Hidrovias:

a) Assoreamento de rios;

b) Poucos investimentos;

c) Infraestrutura precária para a 

integração de diferentes bacias 

hidrográficas;

d) Carência de eclusas;

e) Filas em portos.
65% da produção de soja

e carne são escoadas por

rodovias



 Escoamento da produção 

brasileira é afunilado....



POSSÍVEIS SOLUÇÕES

PARA O BRASIL

 Integração entre

diferentes meios de

transporte;

 Infraestrutura de

transporte rodo-ferro-

aquaviário.



EXERCÍCIOS – P. 184
1 – É um território que apresenta montanhas e

planaltos de elevadas altitudes e climas árido e

semiárido.

2 – Argentina: Relevo plano e clima temperado

na região dos Pampas;

Brasil – diversidade climática, relevo plano,

correção de solos.

3 – Brasil – Longa distância entre os portos e

produtores;

Argentina – Relativa proximidade com os

portos para o escoamento de produção.

Ambos apresentam problemas quanto ao

transporte, mas a Argentina compensa esse

fator com a menor distância.



4 – As distâncias entre os produtores e os portos são

longas, mas a boa infraestrutura de transportes e a

integração entre diferentes modalidades, contribui com

a diminuição nos custos do frete de mercadorias.

5 – Investimentos em ferrovias, rodovias e hidrovias, em

terminais de transbordo ferro-hidro-rodoviário e

aparelhamento dos portos.

11 – De novembro a Abril (inverno no Hemisfério

Norte), há menores precipitações, o que possibilitaria

passeios sem a preocupação com as chuvas.



12 – a) Soja e seus derivados (grão, farelo e 

óleo). Seu valor é de cerca de US$ 27,5 

bilhões.

b) Soja, em grãos; minérios, petróleo, carnes, 

açúcar e café.


