
Administrando os avanços da 
soja:  
Dois cenários da expansão do cultivo 
de soja na América do Sul 

Contratado por WWF 

Junho de 2004 

Jan Maarten Dros 

A I D E nvironment 

  Donker Curtiusstraat 7-523 

  1051 JL AMSTERDAM 

  Tel. +31 20 6868111 

  Fax. +31 20 6866251 

  Email: info@aidenvironment.org 



Agradecimentos 

Este relatório fundamenta-se em informações provenientes de 
uma ampla variedade de fontes. Em especial, gostaria de 
agradecer a Silvana Buján - Renace, Roberto Rolón -  
Sobrevivéncia, Roberto Smeraldi - Amigos da Terra - Amazônia 
Brasileira, Mauricio Galinkin - CEBRAC, Judson Barros - 
Funáguas, Padre Edilberto Sena e John Landers - APDC,  por 
suas valiosas informações sobre os impactos da expansão do 
cultivo da soja e métodos alternativos de produção. Agradeço 
também aos colegas Rob Glastra, Josine Kelling e Matthijs 
Schuring, por seu apoio durante a pesquisa e o desenho da 
cartografia, ao WWF- Forest Conversion Initiative, por contratar 
este estudo e a COOP-Switzerland, por financiá-lo . 

Jan Maarten Dros 

Amsterdã, Junho de 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Este relatório foi desenvolvido com o apoio do 
Coop Naturaplan Fund (http://naturaplan.coop.ch) 
como parte do compromisso da Coop Switzerland 
com soja sustentavel. 

 

Referência: Administrando os avanços da produção de soja. Dois 
cenários da expansão do cultivo de soja na América do Sul, Jan 
Maarten Dros, AIDEnvironment, Amsterdã, Junho de  2004.



  1

Resumo 

A soja é uma commodity de grande importância, responsável pelo 
suprimento de um quarto da produção mundial de óleos vegetais e 
por mais da metade da produção de farelo de soja . Em 2003/04, 
foram produzidos 186 milhões de toneladas de soja. Com 
populações em crescimento, e cada vez mais abundantes, a 
demanda mundial de soja e derivados de soja (óleo vegetal, ração 
para animais), continuará em expansão e, a expectativa é de que 
aumente em 60%, atingindo mais de 300 milhões de toneladas por 
ano, em 2020. Durante as últimas décadas, o extraordinário 
aumento de produção não foi suficiente para satisfazer o 
crescimento de demanda. Portanto, a área cultivada com soja está 
expandindo, continuamente, às custas de outras colheitas e 
ecossistemas naturais. Como a China e os EUA  têm pequenas 
reservas de terras cultiváveis, as futuras expansões da produção 
de soja acontecerão, principalmente, em países produtores da 
América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. 

Nas décadas de 1970 e 1980, a expansão da agricultura, por meio 
do dominante cultivo da soja, causou o quase desaparecimento da 
Mata Atlântica no sul do Brasil.  Atualmente, a Mata Atlântica no 
Paraguai também está ameaçada pela expansão da soja, assim 
como as florestas baixas Yungas e Chiquitano, na Argentina e na 
Bolívia. Estas diferentes florestas, juntas, representam uma 
impressionante diversidade biológica, apresentam elevadas taxas 
de endemismo, e são mundialmente singulares. A soja constitui 
uma importante ameaça indireta para as florestas Amazônicas, 
devido o desenvolvimento de infra-estruturas e a capitalização dos 
criadores de gado - a pecuária é a principal causa da conversão 
direta de florestas tropicais. A expansão da soja extrapola as 
fronteiras das florestas tropicais e ameaça os biomas de savana 
da América do Sul. Ao contrário das florestas, as savanas podem 
ser diretamente convertidas para o cultivo de soja, e milhões de 
hectares do Chaco argentino, e do Cerrado brasileiro, foram 
convertidos na última década. 

Além de provocar a perda de habitats naturais, a expansão da 
soja está causando erosão de solos, poluição de recursos hídricos 
e problemas de saúde. Embora a soja seja um gerador de 
riquezas, esta riqueza é, freqüentemente, mal distribuída e, além 
disso, vários custos ambientais e sociais não são incorporados. A 
segurança alimentar e os direitos de propriedade da terra, de 



  2

populações menos favorecidas, não apresentaram melhorias  
nestas áreas onde houve a expansão da soja.   

Dois cenários foram elaborados visando projetar 
desenvolvimentos futuros. No Cenário Business as Usual, a soja 
continua invadindo as savanas naturais e pastos existentes, 
“empurrando” os criadores de gado e os pequenos fazendeiros 
para as florestas. Isto poderá resultar na conversão de quase 16 
milhões/ha de savanas, e quase 6 milhões/ha de florestas 
tropicais, até 2020. No Cenário das Boas Políticas e Práticas, o 
cultivo da soja e a pecuária são atividades integradas. Espera-se 
que esta intensificação do uso do solo reduza a conversão de 
ecossistemas naturais para o cultivo de soja para 3.7 milhões/ha, 
e que acomode mais de 23 milhões de cabeças de gado em terras 
cultivadas com soja, até 2020. 

A implementação bem sucedida de usos alternativos do solo 
requer uma mudança de paradigma junto aos produtores, 
governos, compradores, investidores e reguladores. Os governos 
locais precisarão contar com o compromisso, e o apoio, de atores 
da cadeia de produção e marketing de soja, a fim de promover 
práticas mais sustentáveis. A adoção de critérios de origem do 
produto, e o desenvolvimento de diretrizes para os produtores, por 
meio de uma associação de múltiplos interessados, são 
complementos necessários para que as medidas legais possam  
reduzir os impactos negativos do setor de produção de soja, 
identificados em importantes ecossistemas e comunidades locais. 

O cenário das Boas Políticas e Práticas mostra que a 
implementação da rotação soja-gado, utilizando o denominado 
sistema Integrado Gado-Colheita Sem Preparo do Solo, poderá 
reduzir significativamente o desmatamento. Porém, várias 
questões sociais relacionadas ao cultivo e expansão da soja não 
são contempladas por este modelo. Portanto, compradores que 
querem a certeza de que suas matérias-primas são ecológica e 
socialmente aceitáveis, deverão considerar a possibilidade de 
adquirir boa parte da soja em cooperativas de pequenos 
produtores, que adotam a agro-ecologia ou conceitos  
semelhantes, nos quais os critérios socioeconômicos estão melhor 
representados. 
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Introdução 

Este documento apresenta uma visão geral dos impactos do 
cultivo de soja, com ênfase na conversão de ecossistemas de 
florestas e savanas. 

A Seção 1 descreve a dinâmica mundial de produção, comércio e 
consumo de soja. A demanda de soja determina a expansão desta 
colheita na América do Sul. 

A Seção 2 descreve os impactos do cultivo e da expansão da 
produção de soja, no nível de país, nos quatro principais países 
produtores na América do Sul: Brasil, Argentina, Paraguai e 
Bolívia. Dois cenários foram elaborados visando avaliar a 
satisfação de futuras demandas de soja. 

O Cenário Business as Usual (seção 3) avalia a perda de habitats 
naturais essenciais, baseando-se na extrapolação de tendências 
passadas, planos e políticas atuais, práticas existentes e impactos 
percebidos. O Cenário das Boas Políticas e Práticas (seção 4), 
avalia os impactos resultantes de várias formas de melhorias e 
intensificação do uso do solo, atualmente sendo experimentadas 
em países produtores. 

Deve-se salientar que estes dois cenários se desenvolvem em um 
contexto de abertura do livre-comércio, que é uma condição 
limitante dos mesmos. Os cenários - ou este relatório - não devem 
ser considerados como uma justificativa da grande expansão da 
produção de soja, na América do Sul, com a finalidade de prover 
alimento para o mundo. Ao contrário, este estudo esboça duas 
possibilidades dentro do atual modelo dominante. A 
sustentabilidade deste modelo é, legitimamente, questionada por 
muitos grupos sociais e ambientais, que defendem outros modelos 
de desenvolvimento para satisfazer a demanda mundial de 
alimentos, tais como a auto-suficiência regional ou redução de 
consumo. 
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1 Análise da produção e consumo 
mundial de soja 

Soja: uma commodity mundialmente importante 
A soja (Glycine max) é uma colheita anual, cultivada em regiões de 
clima temperado, subtropical e tropical. A soja, um grão de alto 
valor protéico, contém até 50% proteína. Com um rendimento de 
até 3.600 kg/ha por ciclo de colheita, é a maior fonte de proteína 
vegetal no mundo. Além disso, a composição de aminoácidos da 
proteína de soja é semelhante à proteína animal, bem mais do 
que o milho ou outras proteínas vegetais, tornando-a um 
componente ideal na dieta humana e para o gado. A soja é, sem 
dúvida, a proteína mais importante na produção de alimentos para 
animais, e o óleo de soja é o óleo vegetal mais consumido no 
mundo.1 

O rendimento médio mundial por hectare de soja é de 2.4 t, 
entretanto, há grandes diferenças entre países. Fazendeiros 
italianos registram, em média, os rendimentos mais altos: 3.6 t/ha. 
A Argentina e o Brasil também têm rendimentos acima da media 
(2.8 t/ha em 2003/04). A maior parte da produção mundial de soja  
(88%), é processada para a produção de óleo de soja e farelo de 
soja. O restante é usado como semente ou processado em grãos 
integrais. A soja responde por  60% da demanda mundial de farelo 
de soja ricos em proteínas, e fornece 25% do total de óleos 
comestíveis do mundo.2 

Produção mundial de soja 
Tradicionalmente, a soja é produzida em regiões temperadas e 
subtropicais, em todo o mundo, e, atualmente, está expandindo 
para  regiões tropicais. O Brasil é o segundo maior produtor 
mundial (51 milhões/t ou 27% da produção mundial em 2003/04I), 
após os  EUA (35%). A Argentina, o Paraguai e a Bolívia têm 
participações de mercado de 17%, 2% e 1%, respectivamente. 
Outros grandes produtores são a China e a  Índia (9% e 2%, 

                                                 

I Refere-se ao ano de produção 2003/04, composto pela safra de soja do final de 2003, no Hemisfério 
Norte (EUA), e a safra do inicio de 2004, em paises da América do Sul. Os calendários anuais 
mencionados neste relatório se referem às safras do Hemisfério Sul. 
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respectivamente)3 porém, suas produções são inteiramente 
consumidas pelo mercado interno. 

Os EUA, o Brasil e a Argentina são os principais fornecedores de 
soja para o mercado mundial,  respondendo por quase 90% do 
fornecimento em 2003. Devido ao contínuo crescimento de suas 
produções, a Argentina e o Brasil têm obtido crescimentos 
estáveis de participação de mercado, sendo que o Brasil assumiu, 
em 2003,a posição de liderança, anteriormente dos EUA, como 
maior exportador de soja do mundo. O Brasil conquistou  31% da 
participação de mercado em 2003, e os EUA e a Argentina 
tiveram participações de 29% e 28%, respectivamente.4 

Consumo mundial de soja 
A UE  é o principal importador de soja do mundo, seguido pela 
China, que vem apresentado um extraordinário crescimento em 
suas importações. Em 2003, a UE importou 36.9 milhões/t de soja 
em grão e de  farelo de soja. A China importou 19.4 milhões/t de 
produtos de soja, sendo 18 milhões/t de soja em grão e 1.4 
milhões/t de óleo de soja. Japão, México, Taiwan, Tailândia, 
Indonésia e a Coréia do Sul são outros dos principais 
importadores de soja em grão e farelo de soja; os principais 
importadores de óleo de soja são Irã, Bangladesh, Rússia,  
Marrocos e Egito.5 Devido o crescimento da população e aumento 
de renda per capita, espera-se que a demanda mundial de soja 
aumente em 60%, atingindo 300 milhões de toneladas até 2020. 
Até lá, a China e a UE (ampliada) irão importar, separadamente, 
mais de 40 milhões/t de produtos de soja, anualmente. 

Relações mundiais de comércio 
Os Estados Unidos são, tradicionalmente, o principal fornecedor 
de soja para a Europa e a Ásia. O total de exportações manteve-
se estável durante os últimos anos, e o aumento da produção foi 
absorvido pelo crescimento do consumo interno. Como mais de 
80% da produção dos EUA é de soja geneticamente modificada 
(GM)6, a participação norte-americana nas importações européias 
de soja sofreu uma queda. Já o Brasil, onde o cultivo de OGMs é 
severamente restrito, teve um bom crescimento em sua 
participação de mercado e, atualmente, fornece 63% das 
importações de grãos de soja para a UE7.  A Argentina (onde pelo 
menos 98% da produção é de soja-GM), responde por metade 
das importações européias de farelo de soja mas, praticamente, 
deixou de exportar grãos de soja para a Europa; quase todas as 
suas exportações de grãos, em 2003, foram direcionadas para os 
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mercados asiáticos. As novas exigências da UE sobre a 
classificação (rótulos) OGM, para ração animal, poderão reduzir a 
demanda européia de farelo de soja produzido na Argentina e, 
aumentar a demanda de farelo OGM-livre produzido no Brasil. 

Atores mundiais no comércio e processamento de soja 
O comércio e o processamento mundial de grãos de soja 
concentram-se nas mãos de um pequeno número de empresas 
multinacionais. Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill (nos EUA), 
e Louis Dreyfuss, França, controlam 43% da capacidade de 
processamento no Brasil, e quase 80% na União Européia 8.  As 
três empresas norte americanas controlam 75% do mercado de 
soja dos EUA9.  As empresas de processamento comercializam o 
óleo e o farelo de soja, junto a um grande grupo de produtores de 
alimentos, para consumo humano e de animais, assim como para 
indústrias de substâncias químicas e detergentes.10 
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2 Impactos da produção de soja na 
America do Sul 

2.1 Sistemas de produção 
A soja, originária da Ásia, foi introduzida na América do Sul por 
imigrantes japoneses, no início do século XX. Após a Segunda 
Guerra Mundial, o Governo brasileiro passou a incentivar o cultivo 
da soja, visando a auto-suficiência em óleos vegetais. 
Inicialmente, a soja foi cultivada em pequenas e médias 
propriedades familiares (5-50 hectares), na região sul do Brasil. 
Com a crescente adaptação da soja em climas tropicais, e como 
conseqüência da abertura das regiões centro-oeste e norte para a 
agricultura, na década de 1960, o cultivo da soja em larga escala 
e completamente mecanizada (fazendas que variam de 300-
10,000 ha) passou a ser  a prática de produção dominante.11 O 
mesmo aconteceu na Argentina, na Bolívia e no Paraguai. Porém, 
ao contrário do que acontece nestes três países, no Brasil ainda 
há uma proporção significativa de soja produzida por pequenos 
proprietários. Entretanto, esta proporção está em declínio e, de 
aproximadamente 30% em 199612, foi reduzida para 15-20% nos 
últimos anos.13 Na década de 1990, a soja se tornou uma 
commodity de exportação e, atualmente, é o principal produto de 
exportação agrícola nestes  quatro países. 

Pequenos produtores Pequenos produtores de soja utilizam a técnica de rotação com 
outras colheitas anuais como o arroz, o milho, o tabaco e o 
algodão, e, freqüentemente formam um mosaico de pastos e 
colheitas permanentes, como o café e a laranja.14  As fazendas 
têm, em média, 30 ha15, embora fazendas familiares, situadas nas 
fronteiras agrícolas da região central do país, e na Amazônia, 
podem medir até 200 ha. O cultivo é parcial ou completamente 
mecanizado, sendo que este último é compartilhado ou alugado. A 
agricultura familiar no Brasil gera um emprego a cada 8 
hectares.16 
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Pequena fazenda de soja, Santa Catarina, Brasil.  Colheita mecanizada de soja em larga escala, 

© J.M. Dros      Mato Grosso, 

Brasil. Fonte: www.koeller.com 

Grandes produtores A partir da década de 1980, a produção de soja, em larga escala, 
tornou-se a prática de produção dominante na América do Sul. 
Uma fazenda produtora de soja na Argentina e em Mato Grosso, o 
principal estado produtor no Brasil, é de 1.000 ha17, em média. 
Entretanto, algumas fazendas de 10 a 50.000 ha foram, 
recentemente, estabelecidas naquele estado, beneficiando-se de 
economias de escala.18 Este tipo de agricultura gera, em média, 
apenas um emprego a cada 200 ha.19 Pode-se distinguir três 
práticas de produção principais: 

• Cultivo tradicional de soja (geneticamente e não 
geneticamente modificada) utilizando técnicas agrícolas. A 
soja é a colheita principal, seguida de uma segunda colheita 
de sorgo ou milho, ou a própria soja como em algumas 
regiões da Argentina. Quando houver irrigação, a soja ou o 
algodão poderão ser cultivados na estação da seca. O cultivo 
de soja utilizando técnicas agrícolas requer investimentos, 
relativamente altos, em maquinário.20 Este método, entretanto,  
apresenta desvantagens como o alto nível de erosão e a 
redução de matéria orgânica do solo.21 

• Cultivo de soja convencional (OGM-livre), sem a utilização de 
técnicas de cultivo. Desta forma, o cultivo direto da soja 
preserva melhor a estrutura natural do solo, em comparação à 
agricultura que utiliza técnicas de cultivo. Neste caso, pode-se 
semear uma segunda colheita, ou, os resíduos da colheita de 
soja poderão ser usados como forragem para o gado. A não 
utilização de técnicas de cultivo resulta em níveis de erosão, e 
taxas de oxidação de matéria orgânica, significativamente 
mais baixos.22  De modo geral, os custos com sementes (pré-
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tratadas) e herbicidas são mais altos.23  Este método está 
sendo adotado, cada vez mais, nas regiões sul e centro-oeste 
do Brasil. O total de colheitas no Brasil, sem utilização de 
técnicas de cultivo, excedeu 7 milhões/ha, sendo que a maior 
parte desta produção foi de soja.24 

• Produção de soja geneticamente modificada, sem utilização 
de técnicas de cultivo. Na Argentina e no Paraguai a produção 
de soja Roundup Ready (Monsanto), tolerante a herbicidas, 
sem o uso de técnicas de cultivo corresponde a 50 - 60% do 
total da área semeada com soja.25  Ao contrário dos sistemas 
descritos acima, neste sistema é mais freqüente a produção 
anual de duas colheitas de soja do que a rotação com outras 
colheitas. Em 2001, a redução de custos com maquinário, e 
um melhor controle de ervas daninhas, proporcionaram uma 
economia que superou os baixos preços de mercado para a 
soja geneticamente modificada.26  O controle de ervas 
daninhas é mais fácil neste sistema de produção, porém, a 
aplicação indiscriminada de Glifosato, em combinação com 
variedades de OGMs, resulta em graves impactos ambientais 
e para a saúde.27 

2.2 Motivadores da expansão da soja na América do Sul 
A crescente demanda mundial é o principal incentivador da 
expansão da área cultivada com soja, como foi demonstrado na 
seção anterior. Mesmo aumentando a produção por hectare (de 
2.5 t/ha nos EUA. e 2.8 t/ha na América do Sul, para 2.8 e 3 t/ha 
em média, respectivamente, em 2020), a área que, atualmente, é 
destinada para o cultivo de soja não será suficiente para suprir 
esta demanda e, portanto, será necessário aumentá-la a fim de 
acomodar o aumento de produção. No cenário mundial, as áreas 
que comportam uma grande expansão agrícola estão disponíveis 
apenas no Sub-Sahara Africano, e na América do Sul, mais 
especificamente em Angola, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Congo e Sudão. Trinta por cento desta “reserva” é coberta por 
florestas.28  Na Ásia e na Europa, as terras disponíveis para 
agricultura estão cada vez mais escassas, portanto, a expectativa 
é de que as áreas cultivadas com soja diminuam ou permaneçam 
estáveis nestas regiões. A disponibilidade de terras a baixo custo, 
o clima favorável e a presença de infra-estrutura de transportes e 
de financiamentos, são fatores de estímulo para a expansão do 
cultivo de soja na América do Sul, às custas de áreas naturais. 
Outros fatores que causam a crescente conversão de terras na 
América do Sul são: 
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• Ineficiente cumprimento das leis, o que facilita a aquisição 
ilegal ou irregular de terras (públicas), o desmatamento ilegal, 
o pagamento de salários abaixo do mínimo e falhas ao 
cumprir as leis ambientais, ou seja, a exclusão dos custos 
sociais e ambientais; 

• “Incentivos perversos” que favorecem a produção de 
matérias-primas, em detrimento de produtos processados, 
como por exemplo, a Lei Kandir brasileira que promove 
exportações de grãos de soja mas, taxa as exportações de 
produtos de soja processados; 

• Acordos mundiais de comércio e barreiras comerciais, como 
as barreiras comerciais da UE para a carne, em oposição à 
tarifa zero para a soja; 

• Acesso ao crédito de mercado de capital internacional, a baixo 
custo e disponibilizado pelos comerciantes de soja, faz com 
que seus “pacotes tecnológicos” sejam economicamente 
atraentes para os produtores de soja, até mesmo em lugares 
onde a soja não é a cultura mais adequada, de acordo com a 
perspectiva ecológica ou de segurança alimentar. Colheitas 
mais apropriadas, destinadas ao mercado interno, podem não 
ser economicamente viáveis devido às altas de taxas de juros 
domésticos. 

A Figura 2.1 mostra o desenvolvimento da área de produção de 
soja, nos quatro principais países produtores da América do Sul.  

 

Quadro 1: A relação entre a produção de soja, a pecuária e o desmatamento

Estudos recentes demonstram que o desmatamento na bacia 
Amazônica é causado, principalmente, pela pecuária.29  Até o 
final da década de 1990, a taxa de desmatamento estava 
intimamente relacionada ao crescimento econômico do Brasil e 
o desmatamento era feito sob circunstancias favoráveis, impul-
sionado pelo crescimento da demanda doméstica. O aumento 
dos juros de impostos inibiu os investimentos em desmatamento 
para pecuária.30Esta tendência mudou nos últimos anos, em 
função de créditos a juros baixos obtidos para a exportação de 
commodities comercializadas em dólares americanos, como é o 
caso da soja, provocando um aumento nas taxas de desmata 

mento, mesmo quando o nível de  crescimento do país desa 
celerou, ou  foi negativo. Quando este crédito é usado para 
comprar terras de pecuaristas, ou de outros proprietários de 
terras, estes, capitalizados, podem expandir suas áreas sem 
depender de empréstimos domésticos a juros altos.31  Investi 
mentos públicos e privados em infraestrutura de rodovias, 
como a BR-163, para facilitar a exportação do Mato Grosso, 
também possibilita o acesso de pecuaristas às florestas, 
visando o desenvolvimento de suas fazendas.32 
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Figura 2.1 
Crescimento do cultivo de soja na América do Sul, 1950/51-2003/04. Intervalos de cinco anos até 

1990. Fontes: FAO, CONAB, ISTA Mielke, Ministérios da Agricultura da Argentina e Paraguai. 

Perspectiva para 2020 Os altos preços da soja, e as políticas econômicas voltadas 
para a exportação, estimularam a adoção de ambiciosos 
planos de expansão do cultivo de soja, nos quatro países 
produtores. A realização dos planos atuais, no curto e médio 
prazo (2005-2012), provocará uma super oferta do mercado 
mundial, em alguns anos. Isto poderá resultar em colapso de 
preços, perda de investimentos e abandono de áreas 
recentemente desmatadas, e em boas condições, ou áreas 
remotas. 
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2.3 Mapa de ecossistemas da América do Sul 
 

 
Extensão original de habitats importantes na América do Sul, afetados pela expansão da soja. Fonte: 

WWF / Avaliação de Conservação do Banco Mundial sobre as ecoregiões terrestres da América Latina 

e do Caribe (1995). 
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2.4 Argentina 
Introdução 

 O cultivo de soja na Argentina começou na década de 1970, 
e até 1998, cerca de 90% da área plantada situava-se nas 
três províncias agrícolas centrais, Buenos Aires, Córdoba e 
Santa Fé.33  No final da década de 1990, a produção de 
commodities para exportação (fig.2.2) passou a ser 
estimulada pelos desenvolvimentos macro-econômicos (a 
crise do peso argentino).  Ao mesmo tempo, o cultivo de 
soja geneticamente modificada e tolerante a herbicidas, 
começou a ser adotado em larga escala. Como 
conseqüência, a agricultura na Argentina é, atualmente, 
dominada pela  produção mecanizada de soja. Desde 1998, 
a produção  expandiu rapidamente para as províncias de 
Entre Rios, Chaco,  Santiago del Estero, Salta e Tucumán 
(figuras 2.3 e 2.4). Em 2003/04, a produção de soja foi de 
14.3 milhões/ha. No momento, o cultivo de soja ocupa mais 
terras na Argentina, do que a soma de todas as outras 
culturas. A maioria das exportações de soja da Argentina  
(grãos, farelo e óleo), é destinada aos mercados asiáticos. 
Entretanto, UE foi o principal destino das exportações de 
farelo de soja da Argentina, importando 11 milhões de 
toneladas (ou 60%) deste produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 
Expansão da área cultivada com soja na Argentina. Fonte: SAGPyA 
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Figura 2.3   Figura 2.4   
Principais áreas de produção de soja em                          Crescimento da produção de soja 1995 

2002/2003. Fonte: SAGPyA      2003. Fonte: SAGPyA 

 

Desde 1995, a expansão da área nas três províncias 
Centrais tem sido grande (38-127%), porém, isto se deu às 
custas de áreas de pastos e de outras culturas. Entre 1995 e 
2003, a expansão, fora da área tradicional de cultivo de soja, 
foi mais importante nas províncias de Entre Ríos, Chaco, 
Santiago del Estero, Tucumán e Salta (tabela 2.1). 

 

Província Expansão da área   1995/96-
2002/03 

Área cultivada 2002/03 (x 1000 
ha) 

Entre Ríos 728% 1.100

Chaco 465% 740

Santiago del Estero 526% 260

Tucumán 188% 160

Salta 76% 290

Tabela 2.1 
Expansão da área cultivada com soja em províncias que, tradicionalmente, não são produtoras de 

soja. Fonte: SAGPyA 
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Desde 2001, a expansão nestas províncias, que 
tradicionalmente não são produtoras de soja, tem sido maior 
do que nas províncias Centrais.34 Este crescimento ocorreu 
às custas das savanas do Chaco e das florestas subtropicais 
úmidas montanhosas Yungas.35. A expectativa é de que a 
maior parte das próximas expansões da produção de soja 
ocorra na região do  Chaco.36 

 Perda de habitats naturais 
Até 2000, a Argentina havia perdido 46% de sua cobertura 
florestal original. Naquela ocasião, havia um remanescente 
de 7.4 milhões/ha, ou 2.7% do total de terras. O 
desmatamento entre 1990 e 2000, foi de cerca de 10%.37 Em 
2000, a Fundação Vida Silvestre demonstrou que a soja é a 
principal ameaça à biodiversidade dos ecossistemas do 
Chaco e da Mata Atlântica.38  A ONG Greenpeace iniciou, 
em 2003, uma campanha para proteger as florestas 
subtropicais úmidas do Yungas, citando a expansão da soja 
como uma das principais causas de desmatamento deste 
ecossistema altamente ameaçado.39 

O Yungas A floresta úmida do Yungas cobre quase 5 milhões/ha das 
elevações aos pés dos Andes, na região subtropical no norte 
da Argentina. As  florestas Yungas encontram-se entre 400 
e 3.000 metros acima do nível do mar. Em conjunto com a 
Mata Atlântica, possui a maior diversidade biológica e as 
mais elevadas taxas de endemismo da Argentina.40 Com as 
atuais taxas de desmatamento, 10,000/ha/ano, as florestas 
nas montanhas mais baixas do Yungas (o chamado 
Selvapedemontana, abaixo de 600 metros de altitude), 
desaparecerão até 2010.41   Até 2000, a floresta 
pedemontana foi desmatada para dar lugar, principalmente, 
para as plantações de açúcar, tabaco e de árvores. 
Recentemente, a soja se tornou a principal causa de  
desmatamento da floresta Yungas, em Salta e Tucumán.42   

O Chaco O Chaco é formado por ecossistemas de savanas, seca e 
úmida, que cobrem 70 milhões/ha, aproximadamente um 
quarto das regiões central e norte da Argentina. Embora a 
diversidade biológica deste ecossistema seja menor do que 
a diversidade nas florestas Yungas, as savanas foram 
classificadas como áreas prioritárias para a conservação, 
devido a sua limitada proteção atual, seus solos frágeis, 
suas características hidrológicas e a ameaça eminente de 
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conversão para dar lugar à agricultura.43  A conversão para o 
cultivo de soja foi relatada, até mesmo, dentro das poucas 
áreas de proteção existentes, como por exemplo, no Copo 
Provincial Reserve, em Santiago del Estero.44 

 As estatísticas do governo argentino revelam que a soja é, 
sem dúvida, a maior cultura na região das províncias do 
Chaco e Yungas. Desde 1995, a expansão do cultivo de soja 
nas províncias dos biomasII do Chaco e do Yungas atingiu o 
total de 2.36 milhões/ha, enquanto a expansão da cultura de 
trigo foi de, aproximadamente, 0.3milhões/ha, e de 0.1 
milhões/ha para o milho, as duas outras principais colheitas 
anuais.45  A conversão de habitats do baixo (pedemontana) 
Yungas, para o cultivo de soja, não foi, provavelmente, 
superior a 30.000/ha nos últimos cinco anos, o que já é 
muito devido à limitada extensão deste tipo de floresta. 
Entretanto, como a partir de 1995 registrou-se uma 
expansão no total de áreas agrícolas na região, pode-se 
concluir que, 2.33 milhões/ha da vegetação seca e úmida do 
Chaco foram  convertidas para o cultivo de soja. 
Anteriormente, estas áreas eram usadas como extensas 
pastagens, com baixa densidade de gado (0.1 cabeça/ha).46 

Mata Atlântica Até 2003, a expansão de soja na Mata Atlântica, existente 
apenas na província de Missiones, foi insignificante. A 
conversão que ocorre nesta região é causada, 
principalmente, por pequenos produtores de culturas 
altamente rentáveis, como o tabaco.47 

 Outros impactos ecológicos 
Na Argentina, a primeira grande expansão do cultivo de 
soja, na década de 1980, provocou a conversão de pastos, 
nas províncias do Pampa, em terras agrícolas. A aragem da 
terra resultou em erosão generalizada e degradação do solo, 
e conseqüentemente, em impactos negativos como 
sedimentação e inundações na jusante. Na tentativa de  
sanar este problema, foram introduzidas técnicas de preparo 
do solo. Porém, o controle de ervas daninhas provou ser 

                                                 

II Chaco, Salta, Santa Fé, Santiago del Estero and Tucumán. 
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especialmente difícil em um sistema de cultivo contínuo, de 
colheitas anuais. Em 1998, quando foi introduzida a soja 
geneticamente modificada e tolerante a herbicidas (OGM), 
esta foi rapidamente adotada por fazendeiros argentinos.48  
A resistência de soja OGM ao glifosato facilitou o controle de 
ervas daninhas e, até 2002, sua adoção foi de quase 100%. 
Entre 1994 e 2003, a utilização de glifosato cresceu de 1 
para 150 milhões de litros.49 O amplo, e freqüentemente 
indiscriminado, uso de glifosato provocou dezenas de casos 
de intoxicação, além de ser a causa da destruição da vida 
microbiana do solo tornando-o estéril, e impedindo a 
decomposição dos resíduos das colheitas. As ervas 
daninhas que desenvolveram resistência ao glifosato, agora 
requerem coquetéis de herbicidas altamente tóxicos, como o 
atrazine. A intoxicação de trabalhadores rurais e de 
comunidades vizinhas foi relatada nas províncias produtoras 
de soja.50   A expansão do cultivo de soja na região do 
Chaco, onde os solos são frágeis e propensos à  
degradação,51 é responsável também pelo aumento da 
incidência de inundações, como a lamentável inundação 
ocorrida em Santa Fé, em 2003.52 

 Impactos Socioeconômicos 
Paralelamente à perda de habitats naturais, o crescimento 
explosivo do cultivo de soja na Argentina provocou outras 
conseqüências socioeconômicas graves, tais como, queda 
na produção de alimentos e laticínios para o mercado 
interno, aumento do uso de agro-químicos e dos níveis de 
intoxicação humana e poluição de recursos hídricos. A crise 
econômica, associada à expulsão de pequenos fazendeiros 
e trabalhadores rurais pelo cultivo mecanizado da soja, 
culminou em redução da soberania alimentar, crescimento 
dos níveis de pobreza e fome.53 

 Planos de expansão do cultivo de soja 
 Em 2003, o setor agrícola argentino lançou um plano para 
aumentar em 50% a produção de grãos e de óleos (oilseed), 
almejando atingir 100 milhões/t na próxima década, 
principalmente nas províncias de Santiago del Estero, 
Chaco, Salta e de Tucumán.54  Atualmente, 50% da área 
produtiva são plantados com soja, ou seja, 24% a mais do 
que em 1997.55  Como o crescimento da demanda mundial 
de soja é muito maior do que a demanda de cereais, a 
expectativa é de que grande parte do aumento de produção 
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para atingir este objetivo, seja alcançado por meio do cultivo 
de soja.56 

2.5 Bolivia 
 Introdução 

Apesar de ter sido introduzido em 1967, o cultivo da soja na 
Bolívia foi bastante modesto até o final da década de 1980, 
quando o Banco Mundial financiou o Projeto de 
Desenvolvimento das Planícies (Lowlands Development 
Project).57  Como resultado deste programa, houve uma 
contínua expansão da agricultura mecanizada na região de 
Santa Cruz, dominada pelo cultivo de soja, atingindo um 
total de mais de 600.000/ha de área cultivada, até 2000.58  
Desde então, a área cultivada está estabilizada (Fig. 2.5).59 
A expansão da área agrícola na década de 1990 ocorreu, 
principalmente, às custas da floreta Chiquitano e da 
vegetação de savana do Gran Chaco.60 

Área de cultivo de soja na Bolívia 
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Figura 2.5 
Área cultivada com soja na Bolivia. Fonte: FAO, ISTA Mielke 
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Figura 2.6       Figura 2.7 
Principais áreas produtoras de soja na Bolivia.    Crescimento do cultivado de soja na 
Fonte: ISTA Mielke, INCAE       Bolivia 1995-2003, Source ISTA Mielke. 

A soja é, seguramente, a commodity de exportação agrícola 
mais importante da Bolívia, e responde por 27% da receita 
de exportações. Do total de exportações, 92% são 
destinados à Comunidade Andina, principalmente para a 
Venezuela, Colômbia e Peru. O transporte da produção é 
feito via Puerto Suarez e pela Hidrovia Paraná-Paraguai, e 
finalmente pelo mar até os portos destes países.61  O 
crescimento moderado da produção de soja na Bolívia, entre 
1999 e 2003, é um reflexo das dificuldades econômicas do 
país, assim como do destino de suas exportações, nos 
primeiros anos deste século. Esta situação contrasta com o 
acelerado crescimento dos países vizinhos, fornecedores 
dos mercados da UE e da Ásia. A restrição ao crédito é o 
principal fator limitante do desenvolvimento da produção de 
soja na Bolívia. Após a conclusão de pesquisa oficiais em 
OGMs, a Bolívia considera a possibilidade de comercializar 
toda sua produção como OGM-livre.62  

 Perda de habitats naturais 
Entre 1978 e 2001, a Bolívia perdeu 2.4 milhões/ha de 
florestas e 0.6 milhões/ha de savana.63 Até 1980, a 
agricultura de pequena escala, a silvicultura não-sustentável 
e a pecuária foram os principais fatores de desmatamento, 
cuja  axa anual foi, em média, de 168.000/ha/ano, entre 
1975 e 1993.64 Após 1984, o cultivo de soja em grande 
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escala se tornou o principal fator de desmatamento na 
Bolívia.65 Somente na região de Santa Cruz, o 
desmatamento anual aumentou para mais de 200.000/ha, 
entre 1993 e 2000. Do total de desmatamento de 1.42 
milhões/ha estão incluídos, 0.53 milhões/ha de florestas de 
savanas do Gran Chaco, 0.43 milhões/ ha de florestas secas 
do Chiquitano, 0.25 milhões/ha de florestas Amazônicas e 
0.16 milhões/ha de savanas do Chiquitano (equivalente ao 
cerrado brasileiro). A expansão da soja ocorreu, 
principalmente, nos ecossistemas do Chiquitano e Gran 
Chaco, nordeste e sudeste da cidade de Santa Cruz, 
respectivamente.66 

Floresta Chiquitano A floresta boliviana Chiquitano é a maior área remanescente 
de floresta decídua na América do Sul, e é também a mais 
ameaçada de extinção na Bolívia.67  Esta floresta é um dos 
ecossistemas de florestas secas mais ricos no mundo. Sua 
fauna e flora são distintas daquelas na Amazônia, Chaco e 
no Cerrado, e há muitas espécies endêmicas.68 

Gran Chaco Os arbustos espinhosos do Gran Chaco, de solos mais 
pobres e clima mais seco, se estendem pelo Paraguai e a 
Argentina. Devido à presença de um aqüífero, e grandes 
depósitos de gás natural, o Chaco tem potencial para 
agricultura de irrigação, semelhante ao das grandes 
planícies dos EUA.69 

 Outros impactos ecológicos 
Calcula-se que um quarto, ou 150.000/ha da área cultivada 
com soja na Bolívia, foi degradada em conseqüência da 
gestão inadequada do solo.70  Além de causar baixa 
produtividade da cultura de soja, a erosão do solo afeta os 
ecossistemas e a qualidade da água na jusante. 

 Impactos Socioeconômicos 
Santa Cruz tornou-se a capital econômica da Bolívia, após a 
grande explosão do cultivo de soja. Entretanto, o 
desenvolvimento da agricultura comercial mecanizada 
voltada para a exportação, e dominada pela soja, não trouxe 
melhorias estruturais para a população menos favorecida. 
Em 2000, um terço da soja boliviana foi produzida em 
grandes fazendas, por imigrantes brasileiros, agravando 
ainda mais a desigualdade da distribuição de rendas, como 
no Paraguai.71  A Bolívia é o segundo país do mundo em 
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distribuição  desigual de rendimentos; os 20% mais ricos da 
população  ganham acima de 60% da renda nacional, 
enquanto os 20% mais pobres (todas as comunidades 
indígenas), ganham menos que 2%.72 

 Planos de expansão 
De acordo com o plano Bolívia Competitiva, o país pretende 
dobrar suas exportações de soja em dez anos. O plano 
prevê um crescimento médio de produção de até 60% 
naquele período, o que limitaria a necessidade de aumentar 
a área de cultivo para 130.000/ha.73  Porém, em total 
contraste com a realidade na Argentina, no Brasil e no 
Paraguai, a produção de soja boliviana sofreu uma queda na 
última década e, atualmente, a área cultivada com soja  teria 
que ser aumentada em 1.2 milhões/ha para alcançar o 
objetivo do plano Bolívia Competitiva. 

2.6 Brasil 
Introdução 

 A soja foi introduzida na região sul do Brasil, em 1914, para 
a produção de alimentos para o gado. Em 1941 a soja 
aparece, pela primeira vez, nas estatísticas agrícolas do 
país (640 ha cultivados).  Nas décadas de 1960 e 1970, 
impulsionada pelos subsídios oferecidos pelo governo 
brasileiro, a produção de soja cresceu drasticamente. Em 
1980, a soja já havia se tornado um dos principais produtos 
agrícolas de exportação do país, com uma produção de 15 
milhões/t em 8.8 milhões/ha. Durante este período, os três 
estados do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 
Catarina,74 responderam por 80% da produção. 

Durante as décadas de 1980 e 1990, a produção de soja 
expandiu para a região centro-oeste. Atualmente, em 
conseqüência do desenvolvimento de variedades tropicais 
de alta produtividade, e da disponibilidade de grandes 
extensões de terras no Cerrado, esta região responde por 
60% da produção brasileira, sendo o estado de Mato Grosso 
o maior produtor (fig 2.9 a). Entre 1995 e 2004, a área 
cultivada com soja cresceu 77%, em toda a região centro-
oeste, e, 89% no Mato Grosso. No mesmo período, a 
expansão no sudeste e sul foi de 31 e 38%, 
respectivamente. No nordeste o cultivo da soja cresceu 
117%, atingindo 1.43 milhões/ha. Na região norte o 
crescimento foi de 767%, atingindo 317.000/ha (fig, 2.9b). 
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Figura 2.8 
Desenvolvimento da área de produção de soja no Brasil: a tradicional região sul, a atual principal 

região produtora do centro-oeste, e as regiões de fronteira agrícola do norte e nordeste. Fontes: FAO, 

CONAB, ISTA Mielke, Bickel and Dros. 

Figura 2.9 a      Figura 2.9 b 
          Área cultivada no Brasil, 2003.                    Expansão da soja no Brasil, 1995. 

Fonte: CONAB       2003 Fonte: CONAB 

 Perda de habitat natural 
O desenvolvimento do cultivo de soja no sul do Brasil, entre 
as décadas de 1950 a 1980, contribuiu para a grande 
devastação, ou quase extinção, da Mata Atlântica na região. 
Entretanto, não é possível determinar, com precisão, a 
extensão e importância relativa desta contribuição em 
oposição à outras culturas agrícolas, plantações de árvores 
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para a indústria, e pecuária. A expansão da soja nas regiões 
centro-oeste e amazônica afetou, principalmente, o 
ecossistema do Cerrado. Na Amazônia, há uma crescente 
pressão sobre as florestas de transição e tropicais. 

Mata Atlântica Em 2004, o cultivo de soja ocupou 8.2 milhões/ha nos três 
estados do sul, áreas que, originalmente, eram cobertas por 
Mata Atlântica. Atualmente, o remanescente de Mata 
Atlântica na região sul limita-se a áreas íngremes e 
montanhosas, inadequadas para a agricultura mecanizada, 
e a algumas unidades de conservação.75  No Rio Grande do 
Sul, a soja ocupou, também, antigos pastos naturais 
(Campos Sulinos, semelhantes aos Pampas do Uruguai e da 
Argentina). Atualmente, a soja está em expansão nos dois 
maiores biomas brasileiros, o bioma do Cerrado, região 
onde ocorreu a maior expansão de soja entre 1990 e 2000, 
e, o bioma da floresta Amazônica, onde a expansão é 
recente e ocupa uma área, ainda, relativamente pequena. 
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Figura 2.10 
Recuo da Mata Atlântica, no interior do Brasil, 1900-2000. Fonte: WWF 

 

Cerrado Durante as décadas seguintes à "abertura" do Brasil central, 
em 1960, mais de 50% da região do Cerrado, originalmente 
cerca de 200 milhões/ha, foi convertida para áreas de 
pastos, em sua maioria, e em algumas áreas agrícolas 
(figura 2.11). Inicialmente, os pastos naturais do Cerrado 
foram utilizados pela pecuária, e por pequenos fazendeiros e 
extrativistas. O Cerrado é considerado a savana de maior 
biodiversidade no mundo, de vegetação diversificada 
(variando de Campos Limpos, de gramados curtos, a uma 
variedade de arbustos/matas e matas do Cerradão), assim 
com uma excepcional variedade de pássaros e plantas. 
Entre 1970 e 1980, grandes áreas de vegetação de Cerrado 
foram substituídas por pastos cultivados, principalmente nas 
regiões centro e sul dos estados de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.76  Os Cerrados do 
norte de Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia 
permaneceram intocados por muito tempo, devido à 
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dificuldade de acesso, seus solos extremamente ácidos, 
pobres e propensos à degradação. A agricultura comercial  
nesta área só é possível quando há uma considerável 
aplicação de cal (óxido de cálcio) e fertilizantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 2.11 
Recuo da área original do Cerrado, 1900-1997. © AIDEnvironment, Segundo o Atlas Nacional 2000, 

IBGE. 

A Figura 2.11 mostra o avanço da fronteira agrícola no 
bioma do Cerrado. Até 1997, quase 80%, ou 160 milhões/ha 
do Cerrado, havia sofrido a ação da presença humana.77  

Deve-se acentuar que estas áreas são submetidas a 
diferentes níveis de alterações, variando da gestão de 
queimadas em pastos naturais até o cultivo de pastos e a 
total conversão para agricultura mecanizada. Calcula-se que 
90 milhões/ha destas áreas foram completamente 
desmatados em 1997.78  Dos 110 milhões/ha 
remanescentes, apenas 40 milhões/ha foram considerados 
como em condições originais de conservação, no final da 
década de 1990. As unidades de conservação respondem 
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por apenas 1.7% do Cerrado, comparados aos 4.6% da 
Amazônia. 79 

O Código Florestal Brasileiro permite aos proprietários de 
terras, na região do Cerrado, desmatar uma proporção muito 
maior de suas áreas (65-80%), do que os proprietários de 
terras na região da Floresta Amazônica (20% na floreta 
tropical e 50% na floresta de transição).80 Atualmente, os 
últimos blocos remanescentes do Cerrado, ainda originais, 
localizam-se nos estados de Tocantins, Maranhão, Piauí e 
oeste da Bahia, áreas estas que estão em plena expansão 
do cultivo de soja (figura 2.12).81 Remanescentes do 
Cerrado em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais também 
estão ameaçados pela conversão. Atualmente, a soja ocupa 
9.5 milhões/ha da região centro-oeste, 1.43 milhões/ha do 
nordeste, e 0.32 milhões/ha da região norte (ou 
Amazônica).82 Do total de 11.3 milhões/ha de cultivo de soja 
nestas três regiões, calcula-se que, pelo menos, 4.5 
milhões/ha tenham sido estabelecidos no Cerrado, desde 
1996. 

Figura 2.12 
Expansão da soja nos estados brasileiros onde existe vegetação de Cerrado. Fonte: CONAB, IBGE. 
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Figura 2.13 
Expansão da soja nos estados da Amazônia brasileira . Fonte: CONAB 

A comparação das taxas de desmatamento, de acordo com 
o IBGE (que exclui o Cerrado), e a Agencia de 
Monitoramento Florestal do Mato Grosso - FEMA (que inclui 
o Cerrado), nos leva a concluir que 800.000 ha do Cerrado 
foram desmatados, somente no estado de Mato Grosso, em 
2002/03.83  Neste mesmo período, a área cultivada com soja 
no estado foi ampliada em 570.000 ha.84 

Florestas de transição  e Floresta Amazônica 

 O cultivo de soja chegou à Bacia AmazônicaIII no final da 
década de 1990. Entre 1996 e 2004 a área de cultivo de soja 
na região norte, nos estados da Amazônia, aumentou de 

                                                 

III A palavra Amazônia é usada para definir diferentes áreas na região norte do brasil. A Bacia Amazônica 

compreende as nascentes do rio Amazonas e seus tributários.  O bioma Amazonas é formado pela floresta 

tropical alta e decídua da bacia Amazônica (e exclui a savana do Cerrado e do Cerradão); a Amazônia Legal 

é um agrupamento administrativo composto pelos estados da região norte, o estado do Mato Grosso e a 

região oeste do estado do Maranhão. 
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25.000/ha para 317.000/ ha, principalmente em Rondônia e 
Tocantins, e, de modo geral, às custas da vegetação do 
Cerrado. No período de 2002/2003 registrou-se na Amazônia 
Legal um desmatamento de 2.37 milhões/ha, entre a floresta 
de transição e a floresta tropical, excluindo-se o Cerrado.85  
A maior parte desta área foi desmatada para dar lugar à 
expansão da pecuária, e uma porção menor foi destinada 
aos pequenos fazendeiros. O cultivo de soja é um 
importante fator de desmatamento; o dinheiro que os 
fazendeiros de soja pagam aos pequenos fazendeiros 
(subsistência), e aos criadores de gado é, freqüentemente, 
usado para comprar novas áreas florestais ou para desmatar 
propriedades localizadas em florestas.86 Como o cultivo da 
soja, e a pecuária, estão em expansão em todos os estados 
da Amazônia Legal (exceto Amapá e Roraima), pode-se 
concluir que nas áreas onde este cultivo substituir os pastos, 
novos pastos serão criados, em outros lugares, para 
acomodar o gado. Devido os altos preços pagos pelas terras  
que possuem solo adequado para o cultivo de soja, pode-se 
deduzir que, de modo geral,  para cada hectare de pasto 
convertido para o cultivo de soja, bem mais do que um 
hectare poderá ser desmatado para formar novos pastos. 

 O desenvolvimento de infraestruturas para a estocagem da 
soja, e de transportes, nos estados do Mato Grosso, Pará e 
Rondônia, aumenta a pressão sobre as florestas decíduas 
de transição, entre o ecossistema seco do Cerrado e a 
Floresta  Amazônica. Devido à longa duração da estação 
seca, as florestas de transição são mais vulneráveis às 
queimadas, e seus solos mais adequados para a 
agricultura.87  De acordo com o Código Florestal Brasileiro, 
50% de uma propriedade, localizada em área de floresta de 
transição, podem ser desmatados, contra penas 20% de 
desmatamento permitido em uma floresta tropical.88  A 
floresta de transição se sobrepõe ao lastimável "Arco do 
Desmatamento", ao longo das margens sul e leste da Bacia 
Amazônica. 

Calcula-se que 60% das florestas de transição foram 
convertidas, principalmente, para a pecuária. E são estas 
mesmas áreas que, cada vez mais, são convertidas para o 
cultivo de soja.89  Como a maioria dos ecossistemas da 
região Amazônica, estas florestas são ricas em 
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biodiversidade, assim como as florestas do Chiquitano, na 
Bolívia.90 

Até o momento, a conversão direta de habitats naturais da 
Amazônia Legal  limitou-se aos Cerrados de Tocantins e 
Rondônia,91 aos Campos Naturais ou savanas secas da 
região de Humaitá, Amazonas,92 e às savanas do Lavrado 
em Roraima.93 A produção de soja em áreas originalmente 
ocupadas por florestas de transição ou por florestas 
tropicais, principalmente no Pará, Mato Grosso e em 
Tocantins, tem ocorrido, até então, em áreas previamente 
desmatadas para a criação  de gado ou para a agricultura de 
subsistência.94  A Figura 2.14 mostra a distribuição da 
produção de soja e da pecuária em vários biomas da 
Amazônia, em 1994, e distingue a concentração da 
produção de soja no bioma Cerrado. A rápida expansão da 
soja na região de Santarém demonstra que o clima úmido da 
Amazônia não inibe este cultivo. A presença de instalações 
da Cargill, destinadas à estocagem da produção, e os baixos 
preços da terra, incentivam o cultivo de soja; até o momento, 
foram plantados 40.000 ha de soja por meio da rotação de 
cultivos soja-arroz.95 A expectativa é de que a área cultivada 
com soja tenha uma expansão exponencial nos próximos 
anos.96 O estabelecimento do terminal da soja, que levou à 
aquisição de fazendas de pequenos proprietários por 
imigrantes, o estabelecimento de monoculturas e crescentes 
preços da terra, resultaram em grandes demonstrações 
públicas.97  A pavimentação da BR-163, programada para 
2004/05, espera-se que a expansão da produção de soja 
avance, ainda mais, em direção à floresta Amazônica, na 
região oeste do Pará. Prevê-se a conversão de 2.2 a 4.9 
milhões/ha de floresta tropical, para pastos e expansão 
agrícola, caso o estabelecimento desta rodovia não siga um 
rigoroso planejamento espacial e medidas ambientais 
legais.98 
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Figura 2.14 
Área cultivada com soja e rebanhos de gado, por município, na região da Amazônia brasileira, em 

1994. As setas em preto indicam os atuais corredores de expansão. Fonte: IBGE 

Outros impactos ecológicos 
A erosão, e subseqüente assoreamento de rios e áreas 
inundadas, são um problema grave e bastante comum na 
região do Cerrado. Sua principal causa é o desmatamento  
indiscriminado da vegetação ao longo de vias fluviais. Isto se 
agrava onde são utilizadas técnicas de cultivo agrícola. A 
poluição de águas superficiais por agro-químicos constitui 
uma ameaça às populações humanas e aos ecossistemas 
aquáticos.99 As populações indígenas, que dependem da 
pesca para seu sustento e da água de rios como fonte de 
água potável, são especialmente vulneráveis. O avanço da 
fronteira agrícola é considerado a origem de mudanças 
climáticas e da redução da precipitação nas regiões centro-
oeste e sudoeste.100 
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  Impactos Socioeconômicos 
A maioria das áreas onde acorre a expansão do cultivo de 
soja são de baixa densidade populacional. Entretanto, 
devido às poucas oportunidades de empregos rurais na 
produção de soja, a expectativa é de que o deslocamento de 
populações rurais aconteça em regiões relativamente 
populosas, como as áreas colonizadas em Rondônia e Mato 
Grosso.101 O benefício individual no curto prazo, proveniente 
da venda da propriedade, resulta em redução de segurança 
alimentar, no médio e longo prazos.102 As condições de 
trabalho durante a preparação do solo são, geralmente, 
bastante precárias. Muitos casos de trabalho escravo foram 
relatados nas regiões norte e nordeste. Recentemente, 120 
“escravos” foram libertados em uma fazenda de soja, em 
Mato Grosso, que utiliza tecnologia mecanizada 
avançada.103 O Brasil é o quarto colocado na lista do Banco 
Mundial de países com maior indice de repartição desigual 
de rendimentos; os 20% que constituem a população mais 
rica ganham acima de 63% da renda nacional, enquanto os 
20% mais pobres (trabalhadores rurais e grupos indígenas), 
têm rendimentos abaixo de 2%.104 

Planos de expansão 
A soja é o principal produto de exportação agrícola e uma 
importante fonte de divisas para o Brasil. Portanto, o 
governo federal oferece inúmeros programas de apoio ao 
seu crescimento. Além disso, programas estaduais e 
regionais de desenvolvimento encontraram na produção de 
soja uma boa oportunidade de desenvolvimento econômico 
local. Para reduzir as limitações de infraestrutura, o governo 
federal anterior lançou o programa Avança Brasil, visando 
diminuir custos de transporte, do interior do país para os 
principais destinos domésticos e de exportação. Este 
programa está em fase de implementação, com apoio 
financeiro do setor de agroindústria, e, inclui o 
desenvolvimento de rodovias, hidrovias e ferrovias,  unindo 
a região centro-oeste aos principais portos localizados na 
Amazônia e na costa norte do Brasil,  reduzindo assim os 
custos de embarque para a UE e Ásia (figura 2.15).105 
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Figura 2.15 
Rodovias e hidrovias propostas pelo programa Avança Brasil. A (rodovia Cuiabá-Santarém), B 

(hidrovia Porto Velho -Manaus) e E (hidrovia Araguaia-Tocantins), planejadas para se tornarem os 

principais corredores de exportação de soja. 

 

Um sumário de inventários regionais e estaduais, sobre 
solos considerados adequados ao cultivo de soja, revela que 
o Brasil calcula ter 70-100 milhões/ha.106 Atualmente, 21 
milhões/ha deste total já estão produzindo soja, cerca de 30-
40 milhões/ha são áreas do Cerrado, ainda virgem ou pouco 
alteradas107, 7 milhões/ha são florestas, e os 12-32 
milhões/ha restantes são pastos cultivados. O Mato Grosso 
e os estados nordestinos do Maranhão, Piauí e Bahia estão 
planejando, para os próximos anos, uma grande expansão 
de suas áreas de cultivo de soja, visando áreas do Cerrado. 
Portanto, espera-se que a maior expansão de área ocorra 
nestes estados. 

2.7 Paraguai 
Introdução 
O cultivo de soja foi introduzido no Paraguai no começo da 
década de 1970, na província de Itapuá, naquela época 
ainda bastante coberta por Mata Atlântica. No inicio da 
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década de 1980, a economia paraguaia cresceu 
rapidamente e a produção de soja expandiu para o Alto 
Paraná e Canindeyú, atingindo uma área de cerca de 
650.000/ha.108  Entre 1985 e o começo da década de 1990, 
a área cultivada foi ligeiramente reduzia, porém, voltou a 
crescer em meados da mesma década, chegando a 1.75 
milhões/ha, aproximadamente, em 2003/04 (fig. 2.16).109  

Recentemente, houve um grande crescimento em Caazapá 
e Caaguazú. Entretanto, 83% da área cultivada, em 2001, 
localizava-se ainda nas províncias, já mencionadas, de 
Itapúa, Alto Paraná e Canindeyú, na região leste do 
Paraguai, (fig 2.17).110 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.16 
Área cultivada com soja no Paraguai. Fonte:FAO, Ministeria de Agricultura y Ganaderia, USDA-FAS, 

ISTA-Mielke 
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Figura 2.17     Figura 2.18    
Principais áreas produtoras- colheita 2000-2001    Crescimento da área cultivada 1984-2001.   

Fonte:MAG, Paraguai      Fonte: MAG, Paraguai 

A área cultivada deverá crescer em 250.000-350.000/ha, 
aproximadamente, no próximo ano. Esta expansão é 
prevista para acontecer em San Pedro, Alto Paraná, sul de 
Canindeyú, oeste de Caaguazú, e na região do Chaco de 
Alto Paraguay.111 

Os imigrantes brasileiros, e seus descendentes, dominam o 
setor de produção com propriedades num total de 1.2 
milhões/ha, na região leste do Paraguai. Ao re-exportarem 
suas colheitas para a Europa, via Brasil, estes produtores 
lucram com isenções de impostos brasileiros.112 Em 2003, o 
Paraguai legalizou o cultivo de soja-OGM, regularizando a 
situação de cerca de 80% da produção de soja 
geneticamente modificada.113 

Perda de habitats naturais 

Mata Atlântica A Mata Atlântica é uma das florestas úmidas tropicais 
mais ricas do mundo. Uma grande proporção de animais 
e plantas (50% de plantas e 92% de anfíbios) é 
endêmica da ecoregião da Mata Atlântica - isolada da 
Bacia Amazônica pela regão seca do Cerrado. Além 
disso, muitas espécies só ocorrem em áreas limitadas da 
região.114  O principal bloco remanescente de Mata 
Atlântica, no interior, ainda em condições naturais, 
localiza-se na província de Missiones, Argentina. No 
Brasil, o remanescente de Mata Atlântica está bastate 
fragmentado e limitado às regioes montanhodas do 
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litoral. Nos últimos quarenta anos, a Mata Atlântica foi 
drasticamente reduzida em sua extensão, no Paraguai. A 
floresta, que cobria 55% dos 8.8 milhões/ha do leste do 
Paraguai, em 1945,115 foi reduzida a 800.000/ha, ou seja, 
apenas 7% de sua extensão original (fig 2.19).116 

Chaco e Pantanal Atualmente, as áreas de cultivo de soja são irrisórias, 
entretanto, espera-se uma grande expansão na região do 
Chaco de Alto Paraguay, e nas áreas alagadas de 
Ñeembucú, que delimitam o Pantanal.117 

 

 
 
 
 

Figura 2.19 
Desmatamento na região leste do Paraguai, 1945-1991 Fonte: Ministeria de Agricultura y Ganaderia 
Paraguay e GTZ. 
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Outros impactos ecológicos 
Historicamente, a silvicultura (1930s-60s) e a pecuária 
(1960s-80s) foram as principais causas do desmatamento,118 

entretanto, a expansão da produção mecanizada de soja é, 
sem dúvida, o fator mais importante para o desmatamento 
das últimas décadas.119  A conversão está acontecendo, 
também, em unidades de conservação, como é o caso da 
Reserva San Rafael, o maior bloco remanescente de Mata 
Atlântica no Paraguai.120 

Como quase toda a área disponível de floresta, na região 
leste do Paraguai, já foi convertida, a produção de soja, 
atualmente, está expandindo em direção ao Chaco e áreas 
inundadas da região oeste do Paraguai.121 É nesta região 
que deverá ocorrer o maior crescimento das próximas 
décadas. A exemplo do que ocorreu na Argentina, a adoção, 
em grande escala, da monocultura de soja causou a 
degradação do solo e a poluição de recursos hídricos.122 A 
ampla adoção de soja-OGM elevou os níveis de herbicidas 
de glifosato, os quais são freqüentemente usados de forma 
imprudente. Centenas de casos de intoxicação humana já 
foram relatados.123 Protestos contra esta prática têm 
provocado violentos confrontos entre pequenos fazendeiros 
desarmados e a polícia paraguaia, resultando na morte de 
dois fazendeiros desarmados, em março de 2004.124 

Impactos Socioeconômicos 
O robusto desenvolvimento, e crescimento, da agricultura 
comercial mecanizada de exportação, dominada pela soja, 
não reduziu os níveis de pobreza e agravou ainda mais a 
desigualdade de distribuição de renda.125  O Paraguai é o 
terceiro classificado na lista de países com maior 
desigualdade na distribuição de rendimentos; os 20% que 
constituem a população mais rica ganham acima de 60% da 
renda nacional, enquanto os 20% mais pobres 
(principalmente as comunidades indígenas), ganham menos 
que 2%.126 

Planos de expansão 
A associação dos produtores paraguaios - CAPECO, 
pretende aumentar a área de cultivo de soja para 2 
milhões/ha até 2006, e expandi-la para 3.5 milhões/há, até 
2008. A CAPECO tem planos de acomodar esta expansão 
em áreas que, atualmente, são destinadas à pecuária, 
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entretanto, o desmatamento legal e ilegal para a produção 
de soja é uma prática comum no Paraguai, e na colheita de 
2003/04 a área cultivada foi ampliada em quase 200.000 
ha.127 

2.8 O futuro de soja na América do Sul 
A demanda mundial por este produto continuará crescendo, 
apesar dos eminentes impactos negativos da adoção, em 
grande escala, de monoculturas de soja na América do Sul. 
As seções anteriores demonstraram que a maior parte deste 
crescimento de demanda será suprida por produtores da 
América do Sul. A seção seguinte esboça os impactos do 
crescimento previsto para a produção de soja, em dois 
cenários : Business as Usual e Boas Políticas e Práticas. 
Ambos os cenários fundamentam-se na maior liberalização 
do comércio internacional. A remoção de barreiras 
comerciais aumentará a confiança de grandes mercados 
consumidores em produtos importados de regiões onde a 
terra é barata. A Industry Analist Mielke,128 baseou-se na 
previsão de crescimento populacional e de rendimentos, 
para calcular futuras demandas de soja.  Subtraindo-se a 
previsão de produção de outros importantes países 
produtores, obtém-se a quantidade de soja a ser produzida, 
anualmente, pelos quatro países produtores nestes dois 
cenários. O cenário do Business as Usual (seção 3), calcula 
a perda de habitats naturais essenciais, com base em 
extrapolações de tendências passadas, planos e políticas 
atuais, práticas existentes e impactos percebidos. O cenário 
das Boas Políticas e Práticas (seção 4), avalia os impactos 
de várias formas de melhoria e intensificação de uso do 
solo, atualmente em experimentação pela maioria dos 
países produtores. Estes sistemas integram colheitas (ou 
seja, soja) e a pecuária, obtendo níveis mais altos de 
produção por hectare e maiores rendimentos na  criação de 
gado, por meio da melhor utilização do solo e de recursos de 
forragem. 

Entretanto, uma observação de alerta é que, caso os quatro 
países produtores concretizem seus planos de expansão da 
produção de soja, os volumes de exportações serão bem 
maiores do que a capacidade prevista de absorção do 
mercado mundial. Isto significa, portanto, que o 
desmatamento seria, provavelmente, desnecessário, poderá 
haver uma queda de preços devido à super oferta, e as 
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áreas marginais (freqüentemente as mais vulneráveis) serão 
abandonadas logo após o desmatamento. A fim de evitar 
uma “tragédia de commodities” são necessários melhores 
planejamentos e coordenação. 
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3 O cenário Business as Usual  

Nesta seção, serão esboçados os impactos do crescimento 
previsto da expansão do cultivo de soja, sob o cenário 
Business as Usual. Porém, antes de descrever o cenário, é 
preciso considerar a previsão de demanda do mercado 
mundial, que determinará a quantidade de soja a ser 
produzida, anualmente, pelos quatro países produtores, sob 
estes dois cenários. 

3.1 Demanda mundial de soja 2005-2020   
O mercado da soja é determinado pela demanda de farelo 
de soja, sem dúvida o subproduto da soja mais importante 
no mundo. Calcula-se que o consumo mundial de farelo de 
soja deverá crescer de 182 milhões/t, no período 1996-2000,  
para 335 milhões/t, entre 2015 e 2020.129   Apesar do 
crescimento da oferta de palmito (palm kemel meal) a 
Industry Analist Mielke, calcula que a soja deverá aumentar 
sua participação de mercado de 55%, atualmente, para 
57%, ou seja, uma demanda anual de 303 milhões/t de soja, 
até 2020 (fig. 3.1).130  Dos oito principais países produtores 
(EUA, Brasil, Argentina, China, Índia, Paraguai, Canadá e 
Bolívia), apenas os quatro países sul-americanos possuem 
reservas de terras o suficiente para ampliar, 
significativamente, as áreas de produção de soja.131     Os 
aumentos de produção, nos outros principais países 
produtores, serão compensados pelo crescimento de suas 
demandas domésticas, resultando em decrescentes 
exportações, ou, em crescentes importações. Do total da 
previsão de crescimento de produção, cerca de 110 
milhões/t, calcula-se que mais de 80 milhões serão 
produzidos pelos quatro países produtores sul-americanos. 
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Figura 3.1 
Produção mundial de soja por região produtora. *indica previsões. Fontes: AIDEnvironment, ISTA 

Mielke  

3.2 Previsões 
Com base em estatísticas disponíveis e em planejamentos 
de governos e indústrias, as  seguintes previsões têm o 
objetivo de quantificar os impactos da expansão do cultivo 
de soja em habitats naturais, nos quatro países produtores. 
Deve-se entender por conversão direta, a conversão de 
ecossistemas naturais (mais ou menos) intactos, para o 
cultivo de soja. A conversão indireta é a substituição do uso 
do solo para fins de subsistência para  cultivo de soja, o que, 
conseqüentemente, causa a migração de pequenos 
proprietários ou de criadores de gado e a conversão de 
outros habitats naturais. 

• Calcula-se que a demanda mundial de soja, em 2020, 
será de cerca de 303 milhões/t . Estes cálculos 
baseiam-se nas projeções de demanda de consumo de 
Mielke Oil World 2020, ajustados de forma a incluir um 
crescimento adicional de demanda não previsto quando 
da publicação de Oil World 2020, em abril de 2002. 
Espera-se que este crescimento adicional seja 
totalmente suprido pela América do Sul.132 

• A previsão da produção de soja, fora da América do Sul, 
baseia-se nos cálculos Mielke Oil World 2020. 
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• Os aumentos de produção de soja nos E.U.A., Brasil e 
Argentina, baseiam-se em extrapolações de tendências 
logarítmicas correspondentes ao período 1989/90-
2003/04. Os resultados são aumentos anuais de 
rendimento de 0.025 t/ha/ano para o Brasil, 0.014 
t/ha/ano para a Argentina e, de 0.012 t/ha/ano para os 
E.U.A.. Para a Bolívia e o Paraguai, onde a tendência 
não ficou clara, espera-se um aumento anual de 
0.01t/ha.133 

• A previsão do crescimento anual de produção para a 
Bolívia e o Paraguai, é de 150,000 e 300,000 toneladas 
respectivamente, e baseia-se em extrapolações de 
crescimentos recentes e em projeções da associação 
governo e indústria.134   Juntos, a Argentina e o Brasil 
suprirão o restante da demanda mundial, passando de 
quase 100 milhões/t, em 2004/2005, para cerca de 160 
milhões/t, em 2020. O Brasil deverá responder por 60% 
deste total, e a Argentina por 40%.135 

• No Brasil, a expansão na região nordeste, e nos estados 
de Minas Gerais e Goiás, será feita às custas da 
conversão dos cerrados, e em Mato Grosso, Rondônia, 
Pará e Tocantins às custas da conversão dos cerrados e 
de florestas de transição. 

• Nas regiões onde a produção de soja expandir para as 
áreas de  pasto, supõe-se que estes criadores de gado 
ocuparão áreas naturais, recentemente convertidas, 
mantendo assim a mesma rede de conversões.IVIV 

• No Paraguai, metade da expansão do cultivo de soja 
será feita às custas da conversão da Mata Atlântica; o 
restante da expansão será na região do bioma do Chaco 
(savana) do Alto Paraguay, que cerca o Pantanal. 

                                                 

IV È possível que o capital obtido com a venda das terras para os fazendeiros de soja seja o 
bastante para aumentar as áreas de pasto em outros locais, em quantidades bem maiores do que 
a proporção de 1:1 presumida neste cenário. O drástico crescimento dos rebanhos de gado no 
Pará, Mato Grosso e Rondônia, nos últimos anos, parece corroborar esta idéia, entretanto, um 
cálculo mais acurado destes efeitos requer outros estudos que estão além do âmbito deste 
relatório. 
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• Na Argentina, a previsão é de que 17% do crescimento 
da área de cultivo de soja ocorrerão nas províncias 
agrícolas tradicionais de Buenos Aires, Córdoba e Santa 
Fé. Esta expansão não deverá ser feita por meio da 
conversão direta ou indireta, e sim em substituição a 
outras colheitas de exportação menos lucrativas, como o 
trigo ou o milho. Pela mesma razão, espera-se que 50% 
da expansão em Entre Rios não cause qualquer 
desmatamento. Entretanto, 90% do restante do 
crescimento da área de cultivo serão feitos às custas do 
bioma do Chaco, principalmente por sua conversão 
direta nas províncias de Santiago del Estero, Entre Rios, 
Corrientes e Formosa; poderão ocorrer, também, 
conversões indiretas em substituição à criação de gado, 
ou outras colheitas. Os 10% de crescimento restantes 
serão feitos às custas da conversão direta ou indireta 
dos biomas Yungas e Mata Atlântica,  nas províncias de 
Salta, Tucumán e Missiones. 

• Na Bolívia, a expansão do cultivo será feita pela 
conversão direta ou indireta das savanas do Gran 
Chaco (50%) e das florestas secas de Chiquitano (50%), 
na província de Santa Cruz. 

3.3. Impactos do cenário Business as Usual 
Conversão de habitats naturais 
De acordo com estes pressupostos, espera-se que a área 
de cultivo de soja, na América do Sul, aumente de 38 
milhões/ha, em 2003/04, para 59 milhões/ha, em 2019/20, 
(Fig 3.2). A produção total dos quatro países crescerá 85%, 
atingindo 172 milhões/t, ou, 57% da produção mundial. 
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Figura 3.2 
Área de cultivo de soja, nos quarto principais paises produtores, de acordo com o cenário Business as 
Usual ; * indica as previsões. 

A figura 3.3 mostra as principais áreas de crescimento da 
produção de soja, entre 1995 e 2003, por província ou 
estado, nos quatro principais países produtores. As setas 
indicam a direção da expansão prevista até as 2020. Os 
habitats com maior possibilidade de perda de área são o 
Cerrado (9.6 milhões/ha), o Chaco seco e úmido (6.3 
milhões/ha), e as florestas tropicais e florestas de transição 
da Amazônia (3.6 milhões/ha). Os habitats mais ameaçados 
são o (baixo) Yungas, na Argentina, e a Mata Atlântica, no 
Paraguai. Deve-se salientar que, a expansão da soja está 
fragmentando os blocos contíguos remanescentes do 
Cerrado brasileiro, na região nordeste do país.  
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Figura 3.3 
Área de expansão do cultivo de soja 1995-2003. Dados referentes ao Paraguai foram 

interpolados/extrapolados  de 1984-2001. As setas indicam a expansão esperada. 

Serão necessários 21.6 milhões/ha (figura 3.4), de 
conversão direta ou indireta de habitats naturais, para 
acomodar esta expansão. Cerca de 2.5 milhões/ha de áreas, 
atualmente cultivadas com soja, serão abandonadas 
(principalmente em regiões urbanizadas no Brasil), até 2020. 
A conversão direta ocorre, em grande maioria, no Chaco 
argentino e no Cerrado brasileiro. A conversão indireta é 
atribuída, principalmente, à capitalização de fazendeiros de 
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gado e, em menor grau, aos pequenos proprietários, que 
passam a ocupar habitats naturais de savana e de florestas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4 
Conversão direta e indireta de habitat natural na América do Sul, entre 2004 e 2020, 

de acordo com o cenário Business as Usual . 

A conversão, quando avaliada em nível de país, é 
proporcional às participações de mercado dos países 
produtores. No Brasil, a proporção de floresta (Amazônica) 
ameaçada é relativamente grande, devido à proximidade de 
grandes áreas de florestas de transição ou tropical, usadas 
pela infra-estrutura da produção de soja. Embora muitas 
destas áreas ameaçadas não sejam adequadas para o 
cultivo de soja, calcula-se que a expansão da produção de 
soja, para áreas vizinhas de cerrado, aumente o 
desmatamento para a pecuária em Rondônia, Mato Grosso 
e Pará. 
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Figura 3.5 
Conversão por tipo de habitat na Argentina, na Bolívia, no Brasil e no Paraguai. 

País  Tipo de floresta Estimativa de 
Conversão  2004-2020 

  (x 1.000 ha)
Argentina Mata Atlântica  300
 Chaco 4.850
 Yungas 200
Bolívia Floresta Chiquitano  550
 Chaco 550
Brasil Floresta de transição e Floresta 

Amazônica  
3.600

 Cerrado 9.600
Paraguai Mata Atlântica 1.000
 Chaco 900
Total  21,550

 
Tabela 3.1 
Estimativa de conversão de importantes habitats de florestas em países produtores, para o período 

2004-2020 

Devido à esperada maior competitividade da soja produzida 
nas regiões centro-oeste e nordeste, poderá haver uma 
diminuição da área cultivada nos estados da região sul do 
Brasil. Isto resultará no abandono de 2.5 milhões/ha de 
áreas produtoras de soja em São Paulo, Rio Grande do Sul 
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e Paraná, áreas estas que, provavelmente, serão cultivadas 
com outras culturas. 

Outros impactos ambientais 
Os níveis de erosão e assoreamento deverão aumentar, 
especialmente no Chaco e Cerrado, onde as estações secas 
e chuvosas são bem pronunciadas. A adoção de colheitas 
sem técnicas de cultivo agrícola é, tradicionalmente, menor 
nestas regiões do que em áreas agrícolas mais 
estabelecidas, como no Pampa e no Paraná.136  No cenário 
Business as Usual , espera-se um crescimento de sistemas 
de monocultura de soja de grande escala. Na Argentina e no 
Paraguai, estes cultivos deverão ser, principalmente, de soja 
geneticamente modificada e resistente a herbicidas. 
Problemas, recentemente percebidos, relativos à aplicação 
de pesticidas, poluição do solo e de recursos hídricos, 
poderão aumentar ainda mais, especialmente quando este 
sistema for adotado em uma escala mais ampla no Brasil, 
afetando as bacias do Pantanal e Amazônica. 

Impactos relacionados à infra-estrutura e 
capitalização da soja 
A estimativa de perda de habitat natural baseia-se em áreas 
ocupadas pelo cultivo de soja ou, na conversão anterior do 
uso do solo que ocupou um habitat natural na proporção 1:1. 
Os efeitos decorrentes de maior acesso e da ocupação legal 
ou ilegal de terras, devido à presença de infra-estruturas 
relacionadas à soja, não foram contabilizados, entretanto, 
cerca de 5 milhões de hectares adicionais para a rodovia 
Cuiabá-Santarém foram calculados somente no Brasil.137  
Além disso, a capitalização proveniente de fazendeiros de 
soja permite aos criadores de gado adquirir, e/ou desmatar 
áreas muito maiores ao longo destas rodovias, do que a 
área originalmente ocupada, graças aos preços mais baixos 
por hectare. Portanto, o estabelecimento de rodovias leva ao 
desmatamento desproporcional e a ganhos econômicos 
desigualmente distribuídos.138  Tais efeitos são esperados, 
no curto prazo, ao longo das principais rodovias que 
conectam a região centro-oeste aos portos da região 
Amazônica e nordeste do Brasil, e, ao longo das estradas 
que conectam as regiões do Chaco, na Argentina, Bolívia e 
Paraguai, à costa e portos fluviais. Se a rodovia planejada 
até o Oceano Pacífico for pavimentada, pode-se esperar 
efeitos semelhantes naquela região. 
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4 O Cenário das Boas Políticas e 
Práticas  

4.1 Intensificação de uso do solo 
Este cenário explora a possibilidade de aumentar, 
substancialmente, a produção de soja na América do Sul 
sem a conversão de valiosos ecossistemas naturais. Para 
tal, são necessárias três linhas de ação: 

1)    Planejamento de uso do solo, incluindo a identificação 
de importantes habitats, corredores e áreas degradadas 
a serem recuperados. Planejamento nacional, ou até 
mesmo supranacional, de áreas de expansão agrícola 
visando prevenir o desmatamento excessivo e o cultivo 
que leva à superprodução. 

2)    Monitorando e execução de leis e regulamentos de 
planejamento ambiental e de espaço, inclusive títulos de 
propriedade da terra. 

3)    Desenvolvimento de formas mais eficientes e intensivas 
de uso do solo, que sejam também ecologicamente 
sustentáveis. A abundância de terras a baixo custo, e as 
baixas densidades populacionais da região, fornece 
poucos incentivos à intensificação de uso do solo. 
Entretanto, a intensificação da produção ao longo de 
rodovias, e próxima a centros populacionais existentes, 
poderá reduzir a necessidade de expansão de fronteiras 
adicionais e investimentos em projetos de infra-estrutura 
de alto custo. 

Este cenário pressupõe a eficiente implementação do 
planejamento, do monitorando e da execução das leis nos 
próximos anos, assegurando a não conversão de habitats 
essenciais. Vários planos antidesmatamento, e iniciativas de 
monitoramento foram lançados pelo novo governo, porém, 
uma implementação bem sucedida ainda é bastante 
dependente da boa vontade de cumprimento das leis, 
localmente, e, dos próprios produtores. Neste cenário, os 
clientes e os financiadores dos produtores de soja são 
considerados pontos de apoio para os governos (locais), ao 
requerer que os produtores concordem com diretrizes ou 
critérios de produção acordados mutuamente, e com o 
monitoramento da implementação.139 Espera-se que estes 



  52

mecanismos de mercado sejam mais eficazes do que 
“comando e controle”, quando a capacidade de se fazer 
cumprir as leis for pequena.140    

O cultivo mecanizado de soja é uma forma de uso do solo 
bastante intensiva. A intensificação do uso do solo, no 
sentido mais amplo, requer que se leve em consideração 
que a pecuária é a principal causa da conversão direta das 
florestas da América do Sul – mais especificamente na 
Amazônia.141 A criação de gado é ainda a forma mais 
extensiva de uso do solo na região, com mais de 300 
milhões/ha de pastos cultivados e naturais, nos quatro 
países focalizados neste relatório - mais de cinco vezes o 
tamanho de França.142 No Cerrado brasileiro foram 
plantados 70 milhões/ha de pasto, usando especialmente 
gramas africanas como a Brachiaria.143  Estas áreas 
perderam, portanto, a maior parte de sua biodiversidade 
original. As taxas de ocupação do solo são, geralmente, de 
menos de uma unidade animal (AU-Animal Unit) por hectare, 
e milhões de hectares de pastos degradados estão 
inativos.144  Como foi demonstrado no capitulo anterior, 
quando fazendeiros de soja adquirem terras que são 
adequadas para a pecuária, os criadores de gado têm a 
oportunidade de ampliar suas operações para florestas 
“virgens”, cerrados ou áreas do Chaco. 

Com manejo adequado, a rotação colheita anual 
(especialmente de legumes como a soja) e pecuária, poderá 
incrementar a densidade de cabeças de gado e prevenir o 
esgotamento do solo causado por aquelas colheitas. Esta 
rotação gado -colheita foi prática comum na região do 
Pampa argentino, antes da conversão permanente para o 
cultivo de colheitas anuais, devido a alta rentabilidade das 
mesmas.145  Atualmente, várias organizações de fazendeiros 
estão implementando a integração do cultivo de soja, sem o 
uso de técnicas de plantio, e a criação de gado (Integrated 
Crop - Livestock Zero-Tillage, ou sistemas ICLZT), em 
fazendas mecanizadas de média e grande escalas.146   
Neste sistema, os fazendeiros de soja alugam ou arrendam 
(ao invés de comprar) os pastos de criadores de gado. Por 
meio da rotação de culturas em parte do pasto, o solo é 
enriquecido e os criadores de gado podem incrementar a 
densidade do rebanho. Embora as experiências de campo 
demonstrem que o modelo é economicamente viável, as 
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diferenças culturais entre fazendeiros e pecuaristas, os 
constrangimentos legais, técnicos e educacionais inibem a 
adoção “automática” desta prática em grande escala.147  
Deve-se salientar que, embora a ampla adoção deste 
modelo soja-gado de produção intensificada reduza a 
conversão de habitats naturais para o cultivo de soja, ainda 
é uma forma de agricultura industrial de grande escala, com 
potenciais efeitos sociais e ecológicos negativos. A 
implementação de critérios de produção para limitar e 
mitigar impactos, o desenvolvimento de alternativas 
econômicas para os sem-terra e pequenos proprietários, e, a 
identificação de reservas indígenas, extrativistas e naturais, 
são complementos essenciais para assegurar o 
desenvolvimento sustentável. 

A agro-ecologia - um conceito que está sendo desenvolvido 
por organizações de pequenos fazendeiros no sul do Brasil - 
é um programa de diversificação que integra a auto-
suficiência em produção alimentar e a geração de renda 
obtida com a venda de colheitas orgânicas ou OGM-livres, a 
ótimos preços.  Como os pequenos fazendeiros não têm 
condições de competir com a produção mecanizada de 
grande escala, eles buscam nichos de mercado de valor 
agregado. 

4.2 Previsões 
Este cenário avalia como a adoção do sistema ICLZT, e os 
conceitos de agro-ecologia, poderão contribuir para alcançar 
a demanda de soja prevista para 2020, em áreas  
atualmente ocupadas pela pecuária. As avaliações baseiam-
se nas seguintes suposições: 

• No Brasil (Minas Gerais, regiões centro-oeste e 
nordeste), e na Argentina (Pampa e regiões do Chaco), a 
adoção do sistema ICLZT, em pastos existentes, será 
iniciada com 40.000 ha (ou aproximadamente 20 
fazendas), em 2004/2005. Os índices de adoção serão de 
60.000 ha/ano, resultando em uma expansão anual de 
quase um milhão de hectares, até 2020.148 

• Os índices de adoção no Paraguai e na Bolívia são de  
100.000 ha e 50.000 ha anualmente, em consonância 
com os planos da indústria nacional visando tornar a 
produção de soja mais competitiva.149 
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• O sistema ICLZT pode acomodar 1.5 AU (unidades 
animais) por hectare nos biomas de florestas de 
transição, Cerrado, floresta do Chiquitano e no Pampa, e 
1 AU nos biomas do Chaco.150 

• Na região Amazônica (Amazônia Legal), as áreas inativas 
não serão usadas por fazendas sob o sistema ICLZT, 
permitindo assim a regeneração de florestas ou cerrados. 

• Prevê-se a adoção dos conceitos de agro-ecologia em 
áreas com grande número de pequenos proprietários, e 
com infra-estrutura de transporte e de armazenamento 
bem desenvolvida. Atualmente, no Brasil, cerca de 
250,000 ha estão utilizando a agro-ecologia, e esta área 
deverá crescer em 20.000 hectares em 2004/05, com 
índices de adoção de 5.000 ha/ano, resultando em taxas 
de expansão de quase 100.000 ha/ano, em 2020.151 

• Na Argentina, considera-se que, atualmente, 100.000 ha 
estão usando o sistema de agro-ecologia, em Santiago 
del Estero, Tucumán, Salta, Entre Rios e Corrientes, com 
índices de adoção de 20.000 ha/ano, até  2020. 

• A agro-ecologia integra uma AU por hectare. 

• Sob o sistema ICLZT, obtêm-se uma colheita de soja, 
anualmente. Com a agro-ecologia, um terço da área da 
fazenda é cultivada com soja.152 

• O restante do crescimento da demanda de soja é obtido 
pelo aumento de produção da soja convencional, 
plantada em áreas de pastos cultivados. 

• Deslocamento do gado pela expansão do cultivo de soja 
convencional, subtraído da acomodação do gado pelo 
sistema ICLZT e pela aplicação da agro-ecologia. A 
acomodação líquida resultante é apresentada como 
“prevenção de conversão”, onde a acomodação de 1 AU 
corresponde a 1 ha conservado.153 

• A produção sob o sistema ICLZT se iguala àquela do 
cenário Business as Usual. Os efeitos de crescimento de 
produção, devido à prevenção de “esgotamento o solo” 
pela inclusão de rotações com o gado, são medidos 
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contra possíveis efeitos de queda de produção causados 
pela baixa qualidade do solo em pastos existentes, 
comparados a solos “virgens”, explorados pelo cenário 
Business as Usual. 

• A produção sob o sistema de agro-ecologia é limitada em 
2 t/ha, devido a menor mecanização e uso de agro-
químicos. O crescimento da colheita anual, devido à 
implementação de variedades melhoradas e de gestão 
melhorada, é semelhante ao crescimento dos sistemas 
ICLZT e da soja convencional. 

4.3 Impactos do cenário de Boas Práticas 
Considerando-se estas suposições, a área total cultivada 
com soja aumentará de 38 milhões/ha, em 2003/04, para 59 
milhões/ha, em 2019/20, igualando-se ao cenário Business 
as Usual. Grande parte da expansão do cultivo de soja, até 
2020, ocorrerá em terras inativas e pastos existentes, por 
meio de sistemas integrados soja-gado (fig 4.1). Após 2007, 
as previsões de crescimento de demandas anuais poderão 
ser produzidas em áreas convertidas para sistemas 
integrados soja-gado, e, portanto, interromper a expansão 
do cultivo de soja para áreas de habitats naturais, que 
atualmente é  “empurrada” pela criação de gado . Desta 
forma, cerca de 23.6 milhões de cabeças de gado poderão 
ser acomodadas em áreas de cultivo de soja, até 2020. 
Como referência, o aumento anual do rebanho de gado na 
Amazônia brasileira atingiu 2.5 milhões de cabeças/ano, 
entre 1990 e 2002.154 
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Figura 4.1 
Adoção dos sistemas ICLZT e Agro-ecologia no cenário das Boas Práticas, 2004-2020. 
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Figura 4.2 
Acomodação do gado em áreas de cultivo de soja no cenário das Boas Práticas, até 2020. 
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Impactos em habitats naturais 
De acordo com os pressupostos anteriores, com a adoção 
de sistemas integrados soja-pasto e a agro-ecologia, será 
possível absorver completamente o gado deslocado pelo 
cultivo de soja na Bolívia, até 2005, e na Argentina, Brasil e 
Paraguai até 2007. A Tabela 4.1 resume a conversão 
indireta de habitats naturais redirecionando o gado, em cada 
país, até 2007. Como após 2007 não haverá conversão 
indireta, estes dados poderão ser comparados aos números 
de conversão do cenário Business as Usual. 

Como pode ser observado, na Figura 4.2,  a adoção do 
sistema integrado soja-gado  poderá acomodar cerca de 12 
milhões de cabeças de gado no Brasil, e quase 10 milhões 
de cabeças na Argentina. Isto reduziria, significativamente, a 
pressão sobre os biomas do Chaco, do Cerrado e da floresta 
Amazônica. Pode-se esperar, entretanto, os efeitos da 
capitalização descritos no cenário Business as Usual, pois 
os rendimentos dos aluguéis serão reinvestidos em outros 
lugares. 

País  Ecossistema  Estimativa de  
Conversão  

2004-2020 (x 1.000 
ha)

Cenário das Boas 
Práticas

Estimativa de  
Conversão 

2004-2020 (x 1.000 
ha)

Cenário Business as 
Usual 

Argentina Mata Atlântica 0 300
 Chaco 1.300 4.850
 Yungas 100 200
Bolívia Chaco  0 550
 Floresta Chiquitano  0 550
Brasil Cerrado 1.200 9.600
 Florestas de transição e 

florestas tropicais  
500 3.600

Paraguai Mata Atlântica  280 1.000
 Chaco 0 900
TOTAL  3.380 21.550

 
Tabela 4.1 
Conversão 2004-2020 dos cenários das Boas Políticas e Práticas e Business as Usual . Verifique que 

a conversão do cenário das Boas Práticas ocorrerá, predominantemente, em um futuro próximo (2004-

2007). 
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Como pode ser observado, na Figura 4.2,  a adoção do 
sistema integrado soja-gado  poderá acomodar cerca de 12 
milhões de cabeças de gado no Brasil, e quase 10 milhões 
de cabeças na Argentina. Isto reduziria, significativamente, a 
pressão sobre os biomas do Chaco, do Cerrado e da floresta 
Amazônica. Pode-se esperar, entretanto, os efeitos da 
capitalização descritos no cenário Business as Usual, pois 
os rendimentos dos aluguéis serão reinvestidos em outros 
lugares. 

Outros impactos ecológicos 
A Tabela 4.1 mostra que, de acordo com os supostos 
percentuais de adoção do sistema integrado soja-gado, 
tanto a área onde o solo é preparado com técnicas 
agrícolas, quanto aquela onde, tradicionalmente, o solo não 
é preparado com técnicas de cultivo, apresentam 
crescimento. Isto significa que o controle de erosão e 
sedimentação dependerá, em grande parte, da proteção e 
conservação da vegetação ao longo dos rios. Para reduzir 
significativamente o potencial de erosão, seria necessário 
adotar percentuais mais altos de não preparação do solo 
com técnicas de cultivo, do que o índice pressuposto neste 
cenário. O manejo integrado de controle de pestes é um 
componente central do sistema ICLZT, que tem como meta 
reduzir em 15-25%155 o uso de pesticidas na produção de 
soja, em solo preparado com técnicas de cultivo e, em solo 
tradicionalmente não preparado. Como o total de expansão 
de área é consideravelmente grande, o uso de pesticidas, 
em termos absolutos, tende a crescer. A agro-ecologia 
aplica, preferencialmente, controles biológicos, produzidos 
obrigatoriamente de forma orgânica e que, portanto, devem 
causar menos impactos. 

Impactos sociais 
A intensificação do uso do solo, por meio da integração soja-
gado, reduz o deslocamento rural e aumenta a oferta de 
empregos, por área. Estes efeitos não deveriam ser 
sobreestimados, pois a produção mecanizada de soja e a 
criação de gado são atividades que demandam muita mão 
de obra. O sistema integrado traz muitos benefícios para o 
médio/grande produtor de soja e para o criador de gado 
mas, não se pode esperar que contribua para a distribuição 
(mais eqüitativa) de rendas que, atualmente, é muito 
desigual. Os benefícios incluem maior valor da terra, custos 
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menores de mecanização e de combustível, custos 
reduzidos de fertilizantes e de pesticidas. A agro-ecologia 
fornece uma fonte de renda diversificada para os 
fazendeiros. Porém, apesar de ser mais segura esta renda 
não é, necessariamente, maior do que aquela obtida com a 
venda da colheita da monocultura (cash crop), ou com a 
simples agricultura de subsistência. Fornece ainda 
segurança alimentar e oportunidades de valor agregado, 
como o processamento do produto na fazenda e a 
recreação. 
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Conclusões 

Uma implementação bem sucedida do uso alternativo do 
solo, requer uma mudança de paradigma junto aos 
produtores, investidores e reguladores. Os governos locais 
precisarão contar com o compromisso e o apoio dos atores 
da cadeia de produção e marketing da soja, a fim de 
promover práticas mais sustentáveis. A adoção de critérios 
de origem, e o desenvolvimento de diretrizes para os 
produtores, por meio de um grupo formado por múltiplos 
interessados, são um complemento necessário para as 
medidas legais de redução dos impactos negativos do setor 
de produção de soja, identificados em valiosos ecossistemas 
e comunidades locais.   

O cenário das Boas Políticas e Práticas mostra que a  
implementação do sistema de rotação soja-gado, de acordo 
com denominado Sistema Integrado Colheita-gado Sem 
Técnicas de Cultivo (Integrated Crop Livestock Zero Tillage 
– ICLZT), poderá reduzir o desmatamento 
significativamente. Entretanto, a maioria das questões 
sociais, relacionadas ao cultivo e expansão da produção de 
soja, não é resolvida por este modelo. Portanto, aqueles 
compradores que querem a segurança de que suas 
matérias-primas são ecológica e socialmente aceitáveis, 
deveriam considerar a possibilidade de adquirir  uma boa 
parte da soja de co-operativas de pequenos produtores, que 
adotam a agro-ecologia ou conceitos semelhantes, por meio 
dos quais os benefícios socioeconômicos são melhor 
integrados. 
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