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Os desafios do ambiente

O rápido crescimento da produção de soja no Brasil veio acompa-
nhado de um desafio. Como desenvolver um ritmo de produção cres-
cente, sempre considerando as necessidades socioambientais, a globa-
lização dos mercados e as demandas de uma população cada vez mais 
consciente e ativa sobre seus direitos? O desafio não vale apenas para 
a soja, mas para todos os setores da economia. Nesse caso, entretanto, 
enfrenta uma demanda especial por causa da expansão do cultivo na 
região amazônica, fronteira de um dos biomas mais ricos em biodi-
versidade do planeta e a preocupação que isso traz para a sociedade 
brasileira e aos países consumidores de nossa produção.

A chave para vencer esse desafio é produzir com boas práticas agrí-
colas dentro dos padrões econômico, social e ambiental. É fundamen-
tal que o cultivo da soja seja realizado respeitando a natureza e a so-
ciedade local. O ponto de partida para atingir essa meta é garantir o 
conhecimento e a aplicação das leis, minimizando, quando negativos, 
os impactos ambientais e sociais na produção da cultura da soja. 
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FlOrEStAS IntActAS nO MundO 
(áreas maiores que 500 km2)
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Florestas

Brasil
19%

Europa
menos de 3%

Florestas intactas

Outras áreas florestais

Fonte: Greenpeace �006

América 
tropical
35%

Se há um tema que consegue mobilizar pessoas em todo o mundo 
em torno de um objetivo comum é o meio ambiente. Por isso causou 
tanta preocupação a notícia de que a temperatura média do planeta 
subiu 0,7 grau Celsius no último século e deve subir entre 1,4 e 5,8 
graus nos próximos 50 a 100 anos. 

Essa mudança pode ser percebida na Antártida, onde enormes ice-
bergs se desprendem do continente, e no Ártico, onde o degelo au-
menta a cada ano. E não é só isso: o ano de 2005 foi o mais quente 
desde que os registros começaram a ser feitos e 2007 pode ser ainda 
mais quente, segundo prevêem cientistas ingleses. No Brasil, estudos 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) indicam que esses 
aumentos de temperatura terão efeitos sobre o regime de chuvas e 
a produção agrícola em várias regiões. No mundo, as pessoas se per-
guntam: o que está acontecendo com o clima? 

Sabe-se que a principal fonte de aumento do aquecimento global 
é o atual modelo de desenvolvimento apoiado fortemente nos com-
bustíveis fósseis, mas o desmatamento contribui também com uma 
parcela significativa do problema. No passado, o mundo apresenta-
va grandes extensões de floresta, inclusive nos países desenvolvi-
dos. A expansão industrial, a partir do século 18,  se encarregou de 
destruí-las  (veja abaixo mapa do que restou).

América 
do norte
28%

África
8%

Oceania e Sudeste Asiático
7%

norte da Ásia
19%
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Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (PRODES) �00�

A falta de uma política de desenvolvimento sustentável que leve 
em conta as particularidades da floresta está entre as causas dessa 
devastação. No passado, considerou-se a Amazônia uma reserva ines-
gotável a ser conquistada para a economia e o desenvolvimento do 
Brasil. Muito dinheiro foi gasto em grandes obras, como usinas hi-
drelétricas, estradas e incentivo à vinda de trabalhadores de outras re-
giões, que acabaram funcionando como um mecanismo de ocupação 
desordenada e insustentável de áreas de floresta. O objetivo hoje é 
impedir que esses erros se repitam. 
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FlOrEStA AMAzônIcA
MIlhõES dE hEctArES POrcEntAgEM
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Atualmente, o Brasil detém 19% das florestas intactas do planeta 
(veja abaixo o mapa das florestas públicas federais). Porém, desde a 
década de 70, cerca de 67 milhões de hectares, o equivalente a 17% 
da Amazônia original, já  foram destruídos. A percepção de que a ex-
pansão do cultivo de soja na Amazônia Legal pode estar colaborando 
com esse quadro está afastando compradores e pode se tornar uma 
barreira não tarifária para a exportação do produto. 

FlOrEStAS 
PúBlIcAS 
FEdErAIS

localizadas em áreas destinadas à 
proteção do meio ambiente e ao uso 
de comunidades tradicionais

localizadas em áreas públicas arrecadadas 
pelos entes da federação e ainda não objeto 
de destinação específica

Fonte: Ministério do Meio Ambiente – Serviço Florestal Brasileiro, �007
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A floresta é importante também 
pela sua rica biodiversidade. Hoje, ela 
abriga uma em cada três espécies de 
todas as formas vivas existentes na 
Terra. Cada hectare da floresta possui 
entre 40 e 300 espécies de árvores, dez 
vezes mais que as florestas tempera-
das da América do Norte. 

Além de ser a maior 
reserva de água doce do 
mundo, a Amazônia tem 
um papel importante 
no ciclo das águas. Uma 
rede de 100 mil km de 
rios depende da floresta 
– 50% das chuvas da re-
gião são produzidas por 
processos de evaporação 
e transpiração em seu 
interior. Esse processo 
influencia o regime de 
chuvas nas outras regi-
ões do Brasil e da Amé-
rica do Sul. Dele depende 
também a agricultura 
dessas regiões.
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Essa diversidade é importante para pesquisas de 
princípios ativos de medicamentos, cosméticos, assim 
como na indústria de óleos, látex, fibras, gomas, de 
novas variedades de plantas e na manutenção de há-
bitats para as milhares de espécies. O Brasil tem, por-
tanto, um papel estratégico nas pesquisas de novos 
produtos a partir da natureza. Trabalhar na Amazônia 
implica em conhecer a floresta e respeitá-la, para har-
monizar o seu uso econômico à conservação.

Água

Atividade extrativista na Amazônia: 
negócios a partir da floresta
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