
 

BRAZILIA  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Regiunea 
 America de Sud  

Populaţia 
 172,860,370 (Iulie 2000 est. Estimate)  

Suprafaţa Totala 
 8,511,965km2  

Suprafaţa pamantului 
 8,456,510km2  

Tarmul 
 7,491 km  
Clima Majoritatea tropicala, dar şi temperata in sud  

Limbile vorbite Portugheza (oficial) 



Peste 195 dialecte  
Moneda naţionala 

 1 real (R$) = 100 centavos  
Ziua naţionala 

 Ziua Independentei, 7 Septembrie (1822)  
 
 
 
 
 

Graniţele  
 
 
Bolivia 3,400 km  
Venezuela 2,200 km  
Colombia 1,643 km  
Peru 1,560 km  
Paraguay 1,290 km  
Argentina 1,224 km  
Guyana 1,119 km  
Uruguay 985 km  
Surinam 587 km  
 
 

Cele mai mari oraşe:  
 
 
Oraşul Populaţia Estimata in  
Sao Paulo 9,646,185 1991  
Rio de Janeiro 5,480,768 1991  
Salvador 2,075,273 1991  
 
 

Etniile din Brazilia: 
 
 
Portughezi si Alti Europeni 54 %  
Europeni si Africani 39 %  
Africani 6%  



Indigeni 1%  
Al ţii 1%  
 
 

Religia 
 
 
Romano catolici 70 %  
Altii 30%  
 

 
 

 
Populatia 
 
 

Brazilia are peste 171 milioane de locuitori cel mai mult din America 
Latina. In Brazilia se afla marile centre industriale: Sao Paulo si Rio 
de Janeiro . 
Urbanizarea a fost foarte rapida: in 1991 , 75% din populaţia trăia in 
mediul urban. Aceasta adus la  dezvoltare economica dar a creat 
multe probleme sociale, de mediu înconjurător şi politice. 
In Brazilia moartea la nou – născuţi este de 35 decese la o mie de 
naşteri , conform unui studiu din 1999. Speranţa de viata a 
brazilienilor este de  64 de ani pentru bărbaţi şi 69 de ani pentru 
femei. 

  Procentul de oameni educaţi era in 1995 de 83,3 % din totalul 
populaţiei. 
 
 

Probleme de mediu 
 
 

Brazilia are cea mai mare pădure tropicala din lume şi cea mai 
diversificata fauna şi flora din toate tarile. Mediul natural este 
perturbat de actiunea omului şi este pus in pericol eco sistemul . 



O problema importanta este încălzirea temperaturii medii a terrei . 
Acest fenomen afectează pădurea tropicala şi bio-diversitatea , 
determinând o  dezechilibrare a balanţei ecologice.  
 
  

Problemele actuale ale Braziliei includ: 
 
 

- Disparitia padurii ca urmare a incendiilor şi a inundatiilor; 
- Pierderea bio-diversitatii ca urmare adefrisarilor şi a altoractivitati şi 

practici umane; 
- Poluarea aerului şi a apei din Rio de Janeiro , Sao Paulo şi din alte 

mari orase; 
- Degradarea fertilitatii solului , ca urmare a expunerii la ploile acide şi 

la radiatii solare; 
- Degradarea solului şi a apei din cauza activitatilor miniere improprii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economia 
 
 

Având o agricultura bine dezvoltata , minerit, industrie şi servicii , 
economia Braziliei depaseste cu mult economia altor state din 
America de Sud făcându-şi simţita prezenta şi pe marile pieţe ale 
lumii. Sectorul agricol contribuie cu 12,7 % la venitul naţional al 
Braziliei şi foloseşte 25,7 % din forta de munca activa a tarii. 
Brazilia are cele mai mari resurse de petrol şi gaze naturale din 
America de Sud , avand posibilitatea de a produce cantitati mari de 
energie electrica. Subsolurile tarii sunt dintre cele mai bogate in 
minerale din lume. 
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