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O Brasil é o maior produtor de soja do mundo e o segundo maior exportador do grão e seus 

derivados. No entanto, do ponto de vista ambiental a exportação pode ser questionada. Os 

grandes volumes de exportação acarretam no desequilibro do ciclo de nutrientes, como o fósforo, 

potássio e nitrogênio, devido à distância entre a área de produção e de consumo. O nitrogênio é 

um composto bastante estudado na atualidade devido ao seu potencial de degradação ambiental, 

e seu volume na forma ativa no ambiente já ultrapassou o limite aceito, acarretando danos 

ambientais, como perda de biodiversidade e mudanças climáticas. Por outro lado, a soja e seus 

derivados são importantes fontes de proteína e energia para alimentação de animais de produção. 

Os objetivos deste estudo foram quantificar os teores de nitrogênio e energia relacionados à soja 

e derivados exportados pelo Brasil, e calcular as taxas médias de crescimento anual das 

exportações. O período de estudo é de 1997 a julho de 2019. Os dados brutos de exportações 

foram obtidos junto ao Comex Stat. Para quantificar os teores de nitrogênio e energia, foram 

consultados dados do USDA, disponíveis no sistema FoodData Central e dados do CQBAL 4.0
®
, 

da Universidade Federal de Viçosa. Foram calculadas as taxas de crescimento médio anual de 

cada produto tanto em termos de quantidade exportada) quanto em valor por tonelada exportada. 

As taxas médias foram estimadas estatisticamente por meio de análise de regressão, com 95% de 

significância. Os resultados mostram que houve um crescimento significativo das exportações de 

nitrogênio e energia na forma de soja e derivados, respectivamente, de 6,93% e 6,27% ao ano, e 

este crescimento se deu principalmente pelo aumento das exportações de soja na forma de grão e 

menos por produtos derivados do processamento (p < 0.0001 e R
2
= 95,4% para o nitrogênio; e p 

< 0.0001 e R
2
= 93,8% para a energia). A variação acumulada dos anos de 1997 a 2018 foi de 

898% para o grão, 66% para o farelo, 33% para o óleo, 399% para o nitrogênio e 347% para a 

energia. O preço médio, foram utilizados o período de 1997 a julho de 2019, no qual a tonelada 

de nitrogênio teve um valor médio de US$ 4.880,89 (± 1.889,57), com uma taxa média anual de 

crescimento de 5,03% em seu valor. Já a energia teve um valor médio de US$ 86.358,95 (± 

33.663,67) por 10
9
 Kcal, tendo uma taxa média de crescimento de 5,10% ao ano. As taxas 

médias de crescimento anual dos valores de soja grão, farelo de soja e óleo de soja bruto tiveram 

acréscimos de 4,19%, 5,01% e 3,59% respectivamente. Pode-se concluir que o Brasil está sendo 

mais competitivo no mercado internacional de soja grão e menos competitivo nos subprodutos da 

soja. Os produtos brasileiros tiveram valorização em seus preços ao longo do período estudado, 

sendo a forma de energia, a mais valorizada. O óleo de soja bruto não teve uma tendência clara e 

estável de crescimento, como teve os outros produtos analisados. As exportações brasileiras 

aumentaram em volume e valor, mas também aumentando o teor de nitrogênio exportado ao 

longo dos anos, sendo que este nutriente já é um problema ambiental em vários países.  
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