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O maior produtor, o maior consumidor

O imenso território conquistado durante o processo de 

expansão do povoamento garantiu aos Estados Unidos 

amplo espaço para a produção agropecuária, além de 

recursos energéticos e matérias-primas necessários ao 

desenvolvimento industrial. Atualmente, o país é o maior 

produtor e consumidor mundial de mercadorias e de 

serviços, e seu PIB representou, em 2017, cerca de 24% do 

PIB mundial (figura 15). Além disso, liderou, em 2017, o 

ranking de importações de mercadorias — cerca de 13,4% 

das importações mundiais — e é o maior investidor em 

outros países.





Um gigante na agropecuária

Os Estados Unidos são o país que tem a mais extensa superfície cultivada, com lavouras que ocupam 

aproximadamente 21% de seu território. Isso, somado à porcentagem de áreas ocupadas pelas pastagens (21% do 

território), permite afirmar que as atividades agropecuárias abrangem quase a metade do território estadunidense 

(no Brasil, a agricultura e a pecuária ocupam, juntas, 30% da área total).

Nos Estados Unidos, a intensa ocupação da terra se deve a fatores históricos, como a democratização do acesso 

à terra graças à Lei da Propriedade Rural (1862), e está associada ao emprego de sistemas intensivos, como a 

elevada mecanização das atividades agrícolas.

A alta tecnologia usada na agricultura estadunidense permite grande produtividade agrícola e garante 

bons rendimentos agrícolas, que se destacam no cenário mundial. Os Estados Unidos são o maior produtor e 

exportador mundial de alimentos: maior produtor mundial de milho e soja, segundo na produção de frango, carne e 

algodão, e terceiro na produção de trigo e açúcar.

O processo de modernização no campo desse país favoreceu ainda a produção integrada entre as empresas 

rurais e a indústria de alimentos, envolvendo, inclusive, várias empresas transnacionais. A utilização de máquinas e 

implementos cada vez mais avançados promoveu a substituição do trabalho humano no campo.



De acordo com o último censo agropecuário, em 2012 a agropecuária absorvia menos de 2% da 

população economicamente ativa (PEA) do país — no Brasil, esse número era de 14,2. No período entre 

1950 e 1990, muitos proprietários rurais, não conseguindo acompanhar a modernização da agricultura, 

ou atraídos pela vida urbana, acabaram vendendo suas terras. Esse processo de redução do número de 

proprietários foi acompanhado pelo crescimento do tamanho médio das propriedades e por certa 

concentração fundiária no espaço agrário do país (figura 16).



•Os “cinturões” agropecuários (belts)

Nos Estados Unidos, o espaço agrícola organiza-

se em zonas extensas e especializadas, 

chamadas cinturões (belts, em inglês), nas quais 

predomina o cultivo de um produto principal por 

meio da moderna agricultura comercial. Observe a 

figura 17. Além do produto agrícola que define o 

cinturão, são cultivados outros produtos em menor 

escala.





O espaço urbano-industrial

Observe a figura 18: a linha verde tracejada 

separa dois grupos de concentrações 

industriais do país: o Snow belt e o Sun 

belt.





•Snow belt : do nordeste dos Estados Unidos para o mundo

Na região nordeste dos Estados Unidos se localiza a maior e mais antiga concentração industrial do país — o 

chamado Manufacturing belt (cinturão industrial). Devido ao predomínio do clima temperado e à presença de 

invernos rigorosos, essa região também recebe a denominação de Snow belt (cinturão da neve). Veja na figura 

18 alguns de seus ramos industriais.

O desenvolvimento da indústria nessa região contou com largo aproveitamento de recursos naturais regionais 

(carvão mineral, petróleo, minério de ferro e outros, além de eficientes meios de transporte ferroviário, rodoviário, 

fluvial e lacustre).

Nos Grandes Lagos, as minas de ferro próximas ao Lago Superior garantiram a expansão da siderurgia nas 

cidades de Pittsburgh (figura 19), Duluth e Chicago.



Essa região exerce enorme influência sobre o restante do mundo. A cidade de Nova York, por exemplo, é a sede 

dos principais bancos e dos grandes conglomerados industriais estadunidenses, o que a torna um centro de 

decisões econômicas que se refletem em todo o planeta.

•Sun belt: atividade industrial variada e aquecida

Observe novamente a figura 18. Repare que na parte inferior da linha verde tracejada estão indicadas cinco 

regiões com concentrações industriais expressivas. Juntas, elas formam o chamado Sun belt (cinturão do sol), uma 

extensa porção do território dos Estados Unidos em que predominam climas mais quentes (a exceção é a região 

industrial de Seattle, na fronteira com o Canadá) e onde se localiza um conjunto variado de espaços industriais de 

desenvolvimento recente. Podemos dividir esses espaços industriais em dois grupos: a costa oeste e as porções 

sul e sudeste.



A costa oeste ou do Oceano Pacífico

Nessa porção do território, o crescimento da atividade industrial contou com o impulso de uma série de fatores 

externos. As operações militares estadunidenses contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e, 

posteriormente, o envolvimento do país nas guerras da Coreia (1950-1953) e do Vietnã (1960-1976) estimularam a 

fixação e o desenvolvimento de indústrias armamentistas no litoral do Pacífico, região mais próxima às zonas de 

conflito.

As porções sul e sudeste

Nos estados do Texas, da Flórida e da Geórgia, há diversificada atividade industrial. No estado da Flórida se 

localiza a importante base espacial de Cabo Canaveral (figura 20), e em Houston, no estado do Texas, localiza-se a 

Nasa (National Aeronautics and Space Administration), que possui vários laboratórios de pesquisa.




