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Hi, I'm a Dani, it's a pleasure!
I am the creator and also the voice
behind the Brazilianing Podcast.

I hope you're enjoying the episodes.
Very nice to know that it is helping

you to learn and improve your
Portuguese.

A FRUTA QUE VOCÊ COME É BRASILEIRA

Episode #71

Participate in my Conversation Program:
SpeakingBrazilianWay.com
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A FRUTA QUE VOCÊ COME É BRASILEIRA 
 

De onde vem a fruta que você come? 

O Brasil é um grande produtor e exportador de produtos 

agropecuários. Nesse sentido, alimentos como soja e carne são 

destaques do agronegócio nacional. 

 Além disso, o Brasil também é o terceiro maior produtor de 

frutas do mundo, ficando atrás apenas da China e Índia. Por aqui 

se produz cerca de 44 milhões de toneladas de frutas. Ou seja, 

muito provavelmente a fruta que você consome é brasileira. 

Você arriscaria dizer quais frutas são as mais exportadas pelo 

Brasil? Pois bem, os consumidores brasileiros buscam 

frequentemente por frutas como banana, maçã, laranja e mamão. 

Enquanto isso, as frutas mais exportadas e de maior retorno 

econômico são as mangas, os melões, as uvas, os limões e as limas. 

Além disso, o Brasil é o maior produtor de laranjas e 

exportador de suco de laranja concentrado. Para se ter uma 

ideia, a cada cinco copos de laranja bebidos no mundo, três foram 

produzidos no Brasil. 

Quando falamos em exportação de frutas a região Nordeste 

é a grande protagonista. Especialmente os produtores dos 

estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Bahia que 

investiram em tecnologias modernas de irrigação e tem superado 

as dificuldades climáticas. Esses quatro estados, portanto, foram 

responsáveis por aproximadamente 70% de toda fruta exportada 

no ano de 2019. 
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VOCABULÁRIO 

(o) produtor e exportador de produtos agropecuários: 

producer and exporter of agricultural products 

ficando atrás apenas da: lagging behind only 

(as) toneladas: tonnes 

mais exportadas: most exported 

Enquanto isso: Meanwhile 

(o) maior retorno econômico: greater economic return 

(o) suco de laranja concentrado: concentrated orange juice 

Para se ter uma ideia: To get an idea 

(o/a) protagonista: protagonist 

(a) irrigação: irrigation 

superado as dificuldades climáticas: overcoming climatic 

difficulties 
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Improve your Listening and Fluency in
Portuguese

✔  Even if you don't have much time to study
✔  Even if you already speak a little but wanna
improve
✔  Even if you already study, but need more contact
with the language

TRY NOW
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