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Fatos sobre a produção de soja e os Critérios Basel  

Uso da Soja   

Cerca de 85% da pro-
dução mundial de soja 
é utilizada no preparo 
de ração para animais  

A soja contém proteínas e óleos importantes que podem ser utilizados no 
preparo de uma gama de produtos como alimentos, ração para animais e 
artigos higiênicos, além de varias aplicações industriais. Dentre os produ-
tos à base de soja estão os sorvetes e as loções para o corpo. Devido seu 
alto teor de proteína, 85 por cento da produção mundial de soja é utilizada 
no preparo de ração para animais, especialmente para a suinocultura e 
avicultura.   

Impacto econômico da produção de soja   

Nos últimos 20 anos a 
produção mundial de 
soja duplicou, atingin-
do 210 milhões de tone-
ladas.   

Nos últimos 10 anos a 
América do Sul regi-
strou o maior cresci-
mento, duplicando sua 
área (em acres) de pro-
dução de soja.    

Como resultado do crescimento mundial no consumo de carne a demanda 
por soja e, portanto, sua produção duplicou alcançando aproximadamente 
210 milhões de toneladas, nos últimos 20 anos. Estima-se que esta ten-
dência permaneça no futuro e que o crescimento na demanda por soja a-
tinja 300 milhões de toneladas, até 2020. A América Latina, em particu-
lar, reagiu a esta crescente demanda expandindo sua produção de soja. 
Nos últimos 10 anos, a expansão da soja na América Latina cresceu acima 
de 100% (de 18 milhões de hectares, em 1995, para 40 milhões hectares, 
em 2005). A expectativa é que o crescimento seja maior no Brasil, Argen-
tina, Paraguai, e Bolívia. O WWF reconhece que devido suas proprieda-
des fisiológicas a soja tenha se tornado uma matéria-prima para muitos 
produtos e um importante alimento para animais. A soja é uma fonte de 
renda vital para os países produtores. Porém, a produção de soja é respon-
sável também por impactos ecológicos e sociais adversos. 
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Conseqüências ecológicas da produção de soja   

A produção de soja 
conduz à destruição de 
valiosos hábitats.   

As atividades agrícolas, a silvicultura intensiva, bem como outras práticas, re-
duziram a Mata Atlântica no Brasil, Argentina e Paraguai para aproximada-
mente 7 por cento de sua extensão original, nos últimos 40 anos. Uma tendên-
cia semelhante surgiu no Cerrado brasileiro, a savana mais rica do mundo em 
diversidade de espécies onde, de acordo com as estimativas mais recentes, a-
penas 20 por cento de seus 200 milhões de hectares originais permanecem in-
tactos.           

Distribuição original do Cerrado (Machado et al. 2005)            

As plantações de soja 
avançam cada vez mais 
na Amazônia brasilei-
ra.   

Nos últimos anos a criação de variedades novas possibilitou aos fazendeiros o 
cultivo de soja em florestas tropicais úmidas. A partir de então, as plantações 
de soja avançam cada vez mais na Amazônia brasileira. Desde 2003, 70.000 
km² de florestas tropicais foram destruídos na Amazônia. A maior parte da 
produção de soja localiza-se no estado de Mato Grosso, que tem também a 
maior taxa de desmatamento em todo o Brasil - sendo que cerca de dois terços 
deste desmatamento é ilegal.            

Distribuição original do Cerrado

 

2002 (Machado et al. 2005) 
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A produção de soja 
ameaça o Cerrado, a 
savana mais rica do 
mundo em diversidade 
de espécies.    

A Bacia Amazônica, o Cerrado e a Mata Atlântica estão entre os ecossistemas 
mais ricos em diversidade de espécies na América Latina. Metade da produção 
de soja no Brasil localiza-se no Cerrado. Se a expansão de áreas de soja conti-
nuar a crescer no ritmo atual, 16 milhões de hectares de savana e 6 milhões de 
hectares de florestas tropicais adicionais estarão ameaçados pela conversão. 
Esta área é  cinco vezes o tamanho de Suíça, aproximadamente.  

A erosão do solo é uma 
das principais razões 
para o declínio da ferti-
lidade do solo no Bra-
sil. 

A falta de cobertura do solo e a proteção deficiente contra o vento na produção 
de soja conduzem à erosão e infertilidade dos solos. O Brasil perde 55 milhões 
de toneladas de cobertura do solo neste processo, anualmente. Um campo de 
soja no Cerrado perde, em média, 8 toneladas de solo por hectare. O conseqü-
ente declínio de fertilidade é compensado pelo uso crescente de fertilizantes.  

      

Praguicidas envenenam 
centenas de milhares de 
pessoas no Brasil, anu-
almente.  

A utilização, em grande escala, de fertilizantes sintéticos e praguicidas pode 
poluir as águas subterrâneas e superficiais. De um lado, a água poluída ameaça 
a existência de várias plantas nativas e espécies de animais; de outro lado, é 
um risco à saúde humana, especialmente para trabalhadores agrícolas e povos 
indígenas. De acordo com uma organização ambiental local, de 150.000 a 
200.000 casos de envenenamento por praguicida são relatados no Brasil todos 
os anos, e 4.000 pessoas são vítimas fatais. Os especialistas supõem que  10 
por cento da população brasileira - aproximadamente 15 milhões de pessoas - 
estão expostas a praguicidas. A produção de soja responde por 25 por cento de 
todos os praguicidas usados no Brasil. Nos últimos 10 anos as vendas de pra-
guicidas triplicaram no país. As chuvas e inundações carregam os praguicidas 
para os rios, matando peixes e outras espécies.  

A construção de 
novas estradas 
conduz à destruição 
de florestas e sava-
nas. 

Imagens de satélite demonstram a expansão de áreas agrícolas ao longo de es-
tradas. A construção de estradas através de florestas e savanas tropicais causa, 
inevitavelmente, a destruição destes hábitats em grande escala. Um exemplo é 
a rodovia BR-163 que ameaça uma grande área de floresta chamada Terra do 
Meio. Se o acesso à Terra do  Meio não for regulamentado o desmatamento 
aumentará drasticamente, ameaçando o sustento de moradores da floresta. A 

Mapas da extensão do desmatamento na Amazônia. (as cores mais claras mostram as áreas desmata-

das) 
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modificação de hidrovias, para facilitar o transporte da soja, a construção de 
novos armazéns e as instalações portuárias também representam grandes ame-
aças ao meio ambiente. 

    

Conseqüências sociais  

A produção de soja é 
um fator que contribui 
para que as pessoas 
percam suas terras.   

A produção de soja em 
grande escala pratica-
mente não gera novas 
oportunidades de tra-
balho.  

As pessoas disputam o 
direito de posse da ter-
ra em áreas produtoras 
de soja.  

Em algumas áreas da América Latina a produção de soja está associada a 
conflitos sociais. A criação de novas áreas de produção de soja conduz, fre-
qüentemente, a violações de direitos de posse da terra de famílias, pequenos 
fazendeiros e povos indígenas aumentando, portanto, o número de pessoas 
sem terra.  

Devido seu alto grau de mecanização, a cultura da soja em grande escala não 
gera muitas oportunidades de trabalho, pois somente um trabalhador é neces-
sário para cada 170 a 200 hectares de plantio. Para a população local há ape-
nas a disponibilidade de trabalhos sazonais e de baixo custo. Casos de tra-
balhos forçados já foram documentados.  

A maior parte do valor agregado da produção de soja enche os bolsos de 
grandes proprietários de terras, bancos, empresas distribuidoras e de trans-
porte. Freqüentemente o governo, ou o setor privado, oferece apoio de infra-
estrutura para atrair os grandes empresários. Atraídos pelos benefícios de 
infra-estrutura, tais como as estradas, os fazendeiros adquirem terras, tão 
rápido quanto possível, e convertem as florestas e savanas em campos de 
soja. Sem planejamentos sensatos e sólidos, sem proteção de hábitats natu-
rais e respeito à terra de povos indígenas este processo se degenera em di-
sputa pela posse da terra – aumentando, conseqüentemente, as tensões e a 
luta armada. 

Sucessão de fotos que mostram o impacto da construção de uma estrada através 
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Rumo a um futuro mais sustentável  

O uso de áreas não culti-
vadas e o cultivo mais in-
tenso 

de pastos reduzem a ne-
cessidade de converter 
florestas 

e savanas.       

A perda de fertilidade do 
solo e a erosão podem ser 
evitadas com medidas 
apropriadas.    

Vários estudos do WWF provaram que a crescente demanda por soja 
pode ser atendida sem a conversão de valiosas áreas naturais. Nas prin-
cipais áreas de produção na América Latina milhões de hectares de sa-
vanas e florestas desmatadas, e convertidas em pastos, não são usadas 
ou são sub-utilizadas. O uso destas áreas para a produção de soja reduz 
a necessidade de converter florestas ou savanas adicionais. Da mesma 
forma, se os pastos fossem utilizados rotativamente na produção de soja 
e na pecuária a qualidade destes poderia melhorar como resultado de 
crescentes concentrações de nitrogênio no solo, por meio da soja. Dimi-
nuindo, portanto, a pressão para ampliar as áreas de produção de soja. O 
uso do solo de forma mais diversificada também ajudaria a gerar mais 
trabalhos.   

Muitas áreas agrícolas perderam sua fertilidade, devido o uso inadequa-
do do solo, e foram abandonadas posteriormente. Com a introdução de 
práticas apropriadas, como a rotação de colheitas, a produtividade da-
quelas áreas poderia ser recuperada. 

A introdução de melhores práticas de cultivo em áreas existentes de 
produção soja poderia minimizar a degradação ecológica. A erosão po-
deria ser amplamente prevenida por meio de atividades de cultivo de 
baixo-impacto. Práticas de controle integrado ou de controle biológico 
de ervas daninhas e pestes poderiam ajudar a reduzir os efeitos nega-
tivos do uso de praguicidas sobre as pessoas e o meio ambiente. 

Estas medidas poderiam reduzir drasticamente a perda antecipada de 
hábitats naturais, de 22 milhões de hectares para aproximadamente 4 
milhões.    

A conversão de hábitats 
valiosos pode ser reduzi-
da.    

Critérios  Basel para a 
produção responsável de 
soja.  

Esforços conjuntos de produtores responsáveis de soja, processadores e 
fornecedores de produtos de soja, juntamente com as ONGs poderiam 
não apenas minimizar a conversão de valiosos hábitats naturais, mas 
também melhorar significativamente a situação social de trabalhadores 
agrícolas e fazendas familiares, bem como apoiar uma agricultura mais 
diversificada.  

A Suíça vem desempenhando um papel de liderança ao tratar estas ques-
tões. Com o apoio do WWF, a COOP desenvolveu os Critérios Basel 
para a produção responsável de soja. Os Critérios Basel incluem padrões 
existentes como as SA 8000, as exigências da Organização Internacio-
nal do Trabalho (ILO) e o EurepGAP para a boa prática agrícola. Os 
Critérios Basel são compatíveis com todos os regulamentos internacio-
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nais pertinente e, além disso, incluem os seguintes pontos críticos: 

- Nenhuma conversão de vegetação primária e de Áreas de Alto 
Valor de Conservação (HCVA) em áreas agrícolas, após 31 de 
julho de 2004; medidas compensatórias para conversões entre 1 
de janeiro de 1995 e 31 de julho de 2004; 

- Manutenção da qualidade do solo e da água, por meio da intro-
dução de melhores práticas de manejo; 

- Não-uso de material geneticamente modificado; 

- Salários mínimos, condições justas de trabalho, proibição de 
trabalho infantil ou forçado e outras exigências de acordo com a 
ILO; 

- Salvaguarda de direitos de posse da terra e planejamento parti-
cipativo de uso do solo envolvendo todos os interessados; 

- Monitoramento das conseqüências sociais para a população lo-
cal e exigência para favorecer os trabalhadores, produtos e ser-
viços locais; 

- Esquemas de certificação de grupo para pequenos fazendeiros; 

- Completo rastreamento e controle independente de toda a ca-
deia de fornecimento.  

Dois fornecedores de soja, 
brasileiros, adotam os 
Critérios Basel.      

Os Critérios Basel serão 
uma contribuição impor-
tante para a Mesa-
redonda Internacional 
sobre o Processo de Soja 
Responsável. 

Até o momento dois fornecedores de soja, brasileiros, IMCOPA e A-
grenco, adotaram os Critérios Basel. Atualmente, a capacidade anual 
conjunta destes fornecedores é 2.2 milhões de toneladas.  

Foram iniciadas também atividades no nível internacional para a pro-
dução responsável de soja. Em março de 2005, a primeira conferência 
da "Mesa-redonda sobre Soja Responsável" foi realizada em Foz do I-
guaçu (Brasil). WWF e COOP desempenharam um importante papel ao 
organizarem este evento. O processo internacional tem apoio da  Secre-
taria Estatal da Suíça para Assuntos Econômicos (seco) que por meio de 
suas atividades de desenvolvimento econômico promove o comércio 
sustentável junto a países em desenvolvimento). O objetivo deste pro-
cesso de múltiplos interessados é desenvolver, e então implementar, um 
conjunto de critérios amplos para a produção responsável de soja, em 
cooperação com todas as partes interessadas. Os Critérios Basel serão 
uma contribuição importante ao processo internacional. 

A "Mesa-redonda sobre a Produção Responsável de Soja” é um dentre 
muitos outros processos para melhorar a sustentabilidade de bens co-
mercializados globalmente (por exemplo, café, cana-de-açúcar, algodão 
e óleo de palma (dendê)).A meta comum destes processos é fazer com 
que a produção convencional seja mais sustentável, a partir da perspec-
tiva ecológica, social e econômica. A Mesa-redonda sobre Óleo de Pal-
ma Sustentável (RSPO) já inclui um terço de todas as empresas envol-
vidas na produção global de óleo de dendê. Os “Princípios e Critérios 
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globais para a Produção Sustentável de Óleo de Palma”, adotados em 
novembro de 2005, estão sendo testados atualmente por meio de uma 
série de projetos-piloto. Ver www.rspo.org

   

http://www.rspo.org


9 

 
Switzerland’s responsibility   

Annual consumption of 
meat, dairy products and 
eggs in Switzerland re-
quires soy fields the size 
of the Canton of Fri-
bourg.  

To meet the overall consumption of meat, dairy products and eggs in 
Switzerland, we need approximately 460,000 tons of soy products per 
year. This corresponds to an area of approx. 1700 km² in Brazil (the size 
of the Canton of Fribourg). With its per-capita consumption of milk, 
eggs and meat, Switzerland requires a soy field of about 230 square 
metres per person – roughly the size of a tennis court.        

For its domestic production of eggs, meat and dairy products Switzer-
land imports between 225,000 and 250,000 tons of soy products (beans, 
pellets, cake, oil) per year. 

Thanks to the engagement of Coop and fenaco, the first load of soy pel-
lets produced in compliance with the Basel Criteria reached Switzerland 
in June 2006. fenaco’s goal is to ensure that within a year nearly two 
thirds of their imports meet these criteria (= 1/3 of Switzerland’s overall 
imports). Moreover, fenaco will continue to offer its responsibly pro-
duced soy for the same price as its conventional products.   

Additional information: www.panda.org/forests/conversion, www.responsiblesoy.org

 

http://www.panda.org/forests/conversion

