
Tabela de dados* 

Área total de 
plantio de soja 

(2017) 

Região Centro-Oeste: 46, 
4% 

Região Sul: 32, 7 
Região Nordeste: 9,4% 
Região Sudeste: 7,1% 
Região Norte: 4,3% 

 

Adaptados de Atlas Nacional 
Digital do Brasil (IBGE) 

“Geografias da Agropecuária 
> Utilização da terra > 

Pastagem” 
Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/app
s/atlas_nacional/  

Volume de 
Investimentos no 
Brasil em dólares 

(2009) 

EUA: + 3 bilhoẽs 
Espanha:+ 3 bilhoẽs 
Japão: + 1,5 bilhões 
França:+ 1,5 bilhões 

Alemanha:+ 1,5 bilhões 
Canadá: +360 milhões 

Adaptado de Atlas Nacional 
Digital do Brasil (IBGE) 
“O Brasil e o Mundo > 

espaços de fluxos externos” 
Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/app
s/atlas_nacional/  

 
*Esses dados podem ser apresentados no infográfico em forma de tabelas, gráficos, ilustrações ou textos. 

 
 
Mapas e Infográficos 
Distribuição de Terra no Brasil 

 
Fonte: República dos Ruralistas (adaptado de IBGE) Uso não comercial livre 

   

https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional/
https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional/
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Dados IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) 
Fonte: IBGE (adaptado com dados de PNUD.Org)  

 

 
 

 
 
 
Grupo G15 
Fonte: IBGE (adaptado com dados de Seed.Org)  

 

http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3751
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Mapa Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mundial em 2013 (IBGE - Atlas Escolar). 
Disponível em: 
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_IDH.pdf 
 
Mapa de Recursos Minerais em 2013 (1) (IBGE - Atlas Escolar). Disponível em: 
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_recursos_minerais01
.pdf 
 
Mapa de Recursos Minerais em 2013 (2) (IBGE - Atlas Escolar). Disponível em: 
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_recursos_minerais_0
2.pdf 
 
Acesso à internet no mundo (2014) (IBGE - Atlas Escolar). Disponível em: 
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_acesso_internet.pdf  
 
Acesso à linha telefônica (2014) (IBGE - Atlas Escolar). Disponível em: 
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_acesso_a_linha_telef
onica.pdf  
 
 
Mais informações, gráficos e infográficos podem ser encontrados em: 
 
Atlas Nacional do IBGE: https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional/ 
 
Atlas Escolar do IBGE: https://mapas.ibge.gov.br/escolares/publico-infantil.html 
 
ZANLORENSSI, Gabriel; ALMEIDA, Rodolfo. Agricultura no mundo: os principais 
produtos de cada país. Nexo Jornal, 18 de julho de 2018. Disponível em: 
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/07/18/Agricultura-no-mundo-os-principais-c
ultivos-de-cada-pa%C3%ADs>. Acesso em 24 jan 2019. 
 
______________. Os 10 portos que mais exportam no Brasil, seus produtos e 
destinos. Nexo Jornal, 04 de maio de 2018. Disponível em: 
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/05/04/Os-10-portos-que-mais-exportam-no-
Brasil-seus-produtos-e-destinos>. Acesso em 24 jan 2019. 
 
ALMEIDA, Rodolfo; ZANLORENSSI, Gabriel. Quais as vias de exportação e importação 
de diferentes produtos no Brasil. Nexo Jornal, 28 de agosto de 2018. Disponível em: 
<https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/08/29/Quais-as-vias-de-exporta%C3%A7%
C3%A3o-e-importa%C3%A7%C3%A3o-de-diferentes-produtos-no-Brasil>. Acesso em 24 
jan 2019. 
 
PIGNATO, Catarina; OSTETTI, Vitória. Importação e exportação: desempenho dos 
países e dos produtos. Nexo Jornal, 21 de dezembro de 2016. Disponível em: 
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<https://www.nexojornal.com.br/grafico/2016/12/21/Importa%C3%A7%C3%A3o-e-export
a%C3%A7%C3%A3o-o-desempenho-dos-pa%C3%ADses-e-dos-produtos>. Acesso em 24 
jan 2019. 
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