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INTRODUÇÃO

O tema da sustentabilidade na agricultura - e em particular na soja - vem ganhando importância
pelo desafio do setor em assegurar a produção de alimentos num contexto de mudanças climáticas e
dos impactos ambientais associados às práticas do sistema agrícola dominante (MCNEILL 2019;
VIANA et al., 2022).

Embora existam várias referências de indicadores de sustentabilidade na agricultura, como
aqueles presentes nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs)1, os do software
Ambitec-Agro, criado pela Embrapa Meio Ambiente em 2002, os indicadores de sustentabilidade da
cadeia produtiva da soja no Brasil, propostos por Hirakuri et al. (2014), além dos indicadores
elaborados pela Sustainability Accounting Standard Board (SASB)2, observou-se que não há um
padrão de monitoramento da sustentabilidade desse cultivo no Brasil.

Diante desse cenário, esta pesquisa tem como objetivo central analisar o que deve constar na
mensuração, avaliação e monitoramento de sustentabilidade na agricultura, com ênfase na produção
de soja. Para tanto, realizou-se um levantamento e uma comparação metodológica entre as
ferramentas e variáveis desenvolvidas pelas instituições citadas acima.

2 A SASB trata-se de uma instituição sem fins lucrativos fundada em 2011 com o objetivo de estabelecer um
padrão de divulgação da sustentabilidade empresarial para os investidores (SASB Foundation, 2018).

1 Os ODSs fazem parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável elaborada pela Organização das
Nações Unidas em 2015. Nesta pesquisa trabalhou-se especificamente com o ODS 2-Fome Zero e Agricultura
Sustentável, cujo Indicador 2.4.1 - Proporção da área agrícola sob agricultura produtiva e sustentável foi
desenvolvido para alcançar a Meta 2.4 (FAO, disponível em
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/241/en/).
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Os indicadores selecionados e para os quais há dados públicos serão analisados no âmbito dos
municípios contemplados pelo programa de colonização Prodecer especializados na produção da soja.

A proposição dos indicadores poderá ser empregada por produtores e empresas do setor,
instituições financeiras, agentes do Estado ou da sociedade civil. É uma contribuição sistematizada
sobre como monitorar a sustentabilidade de práticas produtivas do agronegócio, em particular da soja.

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
De modo a garantir a estabilidade da cadeia global de alimentos, a produção agropecuária deve

crescer nas próximas décadas em ritmo proporcional. A expansão do sistema agrícola dominante,
especialmente aquele voltado à produção de commodities, está frequentemente associada à
degradação ambiental (VIANA et al., 2022).

No Brasil, metade do bioma original do Cerrado (200 Milhões de ha) já foi substituído pelo cultivo
da soja e, principalmente, produção de gado, com predomínio de pastagens. No Matopiba 65% da
expansão da soja ocorreu em vegetação nativa (RUSSO LOPES et al., 2021; SEVERO DOS SANTOS;
NAVAL, 2021).

Por outro lado, segundo o ministério da agricultura, o aumento do rendimento na produção de
soja teria evitado o desmatamento de 71 milhões de hectares nas últimas décadas e o uso de técnicas
de cultivo, como o plantio direto e a fixação biológica de nitrogênio (FBN), teria sido responsável por
mitigar a emissão de 170 toneladas de gás carbônico (FLORENTINO; POLO, 2021). Celso Moretti,
presidente da Embrapa, afirmou que a FBN teria sido responsável pela economia de 22 bilhões de
reais ao dispensar o uso de fertilizantes nitrogenados, em 2020 (EMBRAPA, 2021).

Soma-se à discussão acima a exigência do mercado europeu por certificação e rastreabilidade
de commodities (MOREIRA et al., 2021). Nesse sentido, em reportagem recente, o pesquisador da
Embrapa Henrique Debiasi apontou como foco urgente de pesquisa “o desenvolvimento de
metodologias e processos de certificação para que se possa quantificar, com parâmetros científicos, a
sustentabilidade da soja brasileira”.

Não há dúvidas de que a pressão dos investidores por práticas mais sustentáveis na agricultura
vem aumentando (FATICA; PANZICA, 2021; FLAMMER, 2021). Em paralelo, a consolidação no
mercado financeiro de títulos verdes (green bonds) e de práticas ESG podem atuar como forças
relevantes na transição de práticas sustentáveis das companhias (FATICA; PANZICA, 2021)

No entanto, segundo Schumacher (2020) o mercado financeiro em geral desenvolve meios
próprios de avaliação e monitoramento dos impactos. Desse modo, o autor defende a implementação
de um mecanismo de referência para a avaliação e monitoramento das ações das empresas, baseado
na revisão por pares de publicações científicas. Igualmente, Bertão afirma em reportagem que “para
demonstrar suas práticas em ESG, as organizações precisam compilar, medir e divulgar essas
informações, que, na maioria, são não-financeiras. O grande obstáculo hoje é como medir esse impacto
e o avanço nas boas práticas ESG” (VALOR ECONÔMICO, 2022).

Nesse cenário, embora não exista um padrão global de avaliação e monitoramento da
sustentabilidade das atividades agrícolas, há várias referências para tanto. Os ODS vêm norteando
políticas de sustentabilidade por dar ênfase à combinação do desenvolvimento econômico sustentável
com a sustentabilidade ambiental e a inclusão social (SIEGEL; BASTOS LIMA, 2020). O software

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



Ambitec-Agro é um “sistema de avaliação de impactos ambientais de inovações tecnológicas
agropecuárias” (Portal Embrapa, s.d.). Hirakuri et al. (2014) apresentaram uma proposta de indicadores
de sustentabilidade para a cadeia produtiva da soja, pensando em ferramentas de fácil determinação,
direcionada à análise regional e que contemplam as dimensões socioeconômicas e ambiental do
desenvolvimento sustentável. E a Sustainability Accounting Standard Board define “atividades
corporativas sustentáveis” como práticas que mantêm ou melhoram as habilidades de companhias em
gerar valor no longo prazo, considerando a governança e a gestão dos impactos socioambientais
aspectos centrais dessas práticas (SASB Foundation, 2018).

Então, com base no levantamento dos indicadores propostos por essas instituições para a
avaliação, medição e monitoramento da sustentabilidade de atividades do setor agrícola e na
acessibilidade pública desses indicadores, propõe-se uma análise da viabilidade do uso de um conjunto
de indicadores selecionado nesta pesquisa. Tal conjunto será estudado nos municípios do Prodecer
que se especializaram na produção de soja.

OS INDICADORES DE ACESSO PÚBLICO
Na Tabela 1 encontra-se o conjunto de indicadores selecionado para estudo nos municípios

contemplados no Prodecer. Eles foram coletados no Sidra, Censo 2017, Censo 2006 e no Atlas Brasil,
somando 19 indicadores (sociais, ambientais e econômicos) de acesso público. O levantamento total
de indicadores nesta pesquisa foi de 66, sendo 28 deles ambientais, 12 econômicos e 26 sociais.

Tabela 1. Conjunto de indicadores de sustentabilidade da atividade agrícola

Sidra Produtividade Regional da soja

Censo
2017

Condição do produtor em relação à terra

Diversidade da receita

Sistema de manejo do solo

Unidades armazenadoras e capacidade

Irrigação e área agrícola irrigada

Práticas agrícolas

Associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe

Origem da orientação técnica

Censo
2006

Tipo de alternativas para controle de pragas

Orientação técnica

Sexo de quem dirigi o estabelecimento e instrução

Quantidade de combustível consumido, por tipo de combustível

Obtenção de financiamento, por agente financeiro

Salário (diárias) e função

Condição dos empregados por sexo

Tipo de equipamento para aplicação de agrotóxico, destino das
embalagens, uso de equipamentos de proteção, existência de
pessoas intoxicadas

Atlas Brasil
Desenvolvimento da região sojicultora pelo IFDM

Desenvolvimento dos municípios da região sojicultora pelo IDH-M
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A PRODUÇÃO DE SOJA NOS MUNICÍPIOS DO PRODECER
Em resumo, com a análise exploratória dos dados foi possível identificar os onze municípios do

Prodecer especializados no segmento da soja. Observou-se que a média do rendimento e da área
colhida na produção da soja triplicou e dobrou, respectivamente, nesses municípios, entre as décadas
de 2000 e 2020. Ademais, pode-se afirmar que, em termos de área colhida, a commodity é o produto
de maior importância dentre todas as culturas produzidas nos municípios do Prodecer, somando quase
2 milhões de hectares em 2020 e 56% do valor da produção (em percentual do total geral).

Figura 1. Percentual da área média colhida no município em relação à área média colhida na mesorregião e
comparação entre a média da área colhida e do rendimento da produção de soja nos municípios do

Prodecer especializados na produção de soja, no triênio 2018-2020.

CONCLUSÃO
A pesquisa encontra-se em sua etapa final que consiste em analisar se os dados disponíveis

permitem a sistematização para avaliação e monitoramento de atividades agrícolas, conforme as
orientações atuais de instituições importantes que influenciam a academia e o mercado. As limitações
para essa sistematização serão discutidas, assim como otimizações serão apontadas. Entende-se que a
padronização de avaliação e monitoramento de práticas agrícolas sustentáveis contribuiria fortemente
para a sua disseminação, sobretudo entre grandes produtores e empresas do agronegócio, diminuindo
os impactos socioambientais, em especial da cadeia produtiva da soja.
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