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1- Resumo 

Esse artigo aborda as exportações da soja brasileira e os seus processos de 

escoamento de soja, mostrando um comparativo entre o crescimento do Brasil na 

representatividade internacional que o Brasil vem alcançando. Os principais portos 

utilizados para a exportação do produto e a importância da exportação para o 

desenvolvimento do país. 

 

2- Introdução 

Visando mostrar os processos do escoamento de soja no Brasil e suas deficiências, 

esse artigo visa ampliar à importância de exportação de soja para o país, como será 

feito o transporte e seus gargalos, os corredores de exportação e seus gargalos. 

(MOREIRA, 2013). 

 

3- Objetivos 

Temos por objetivo mostrar os corredores de exportação, além dos modais que podem 

ser utilizados no processo de escoamento de soja, com o intuito de amplificar ainda 

mais à importância da exportação de Soja para o Brasil, a forma como é feito esse 

processo. 

 

4- Metodologia 

Para realização deste artigo foi realizado uma pesquisa de dados baseados em 

estatísticas encontradas nos sites da ABIOVE, PORTO SEM PAPEL, TUDO SOBRE A 

SOJA e ANTAQ no ano de 2016. Para a realização do artigo utilizamos calculadora 

científica para cálculos dos dados de comparação aos períodos em questão ao longo 

do artigo. 

 

5- Desenvolvimento 

A soja é importante para o desenvolvimento do país, pois é a área da agricultura que 

mais cresceu nas últimas décadas, isso representa o avanço tecnológico do setor 

agrícola, representando quase metade de todo território de plantio de grãos do país. 

(Ministério da Agricultura, 2016). 



A exportação de soja no Brasil, é de suma importância para à economia nacional, 

sendo responsável por cerca de 350 mil empregos, resultou uma renda nas 

exportações de 2015 de R$ 27.958.702.000,00 esses valores gerados à partir do grão 

da soja, farelo de soja e óleo de soja, já no ano de 2016 até o mês de Julho foi criado 

R$ 20.271.274.000,00 com os mesmos produtos, entre esses mesmos períodos entre 

Janeiro e Julho de 2016 houve um aumento de 3,8% nas exportações do grão da soja, 

nos casos do farelo de soja e óleo de soja ocorreu decréscimo de 5,6% e 4,1% 

respectivamente. Com isso em comparação ao ano de 2015 houve um aumento em 

2016 de 1,8% nas exportações. (ABIOVE, 2016). 

Foi exportado uma quantidade de 70.821.000 toneladas no ano de 2015, nesse mesmo 

período entre Janeiro e Julho de 2016, vale destacar os aumentos no grão da soja e no 

farelo de soja de 9% e 8,7% respectivamente, apenas o óleo da soja sofreu uma 

pequena queda de 0,5% em comparação, gerando assim um aumento de 8,8% em 

toneladas de soja entre esses períodos (ABIOVE, 2016). 

Para que sempre continue a aumentar essas exportações é necessário que haja uma 

redução da carga tributária sobre a indústria, promovendo uma harmonização tributária, 

prover mecanismos de financiamento e taxas de juros internacionais, reduzir os custos 

de transportes e serviços portuários, para que o Brasil não seja apenas um exportador 

da soja em grão. Dessa forma o Brasil poderá acrescentar maior valor ao produto, 

podendo eliminar o acumulo de créditos do ICMS interestadual. Não paramos de 

exportar soja e seus derivados, indicando sempre um grande crescente do Brasil, 

contribuindo para o desenvolvimento do país. (Tudo sobre Soja, 2016) 

Os Corredores de Exportação são formados por um conglomerado de silos horizontais 

e verticais, correias transportadoras, ship loaders, entre outros, ou seja, seria toda a 

logística do pólo produtor até o porto de escoamento. Dentro desses portos há o 

complexo graneleiro da APPA (Administração de Portos de Paranaguá e Antonina), 

com 11 terminais graneleiros em média, tendo um recebimento de 11,2 mil 

toneladas/hora, com capacidade de embarque de 14,7 mil toneladas/hora (Porto sem 

Papel, 2016).  

Esse escoamento da produção e exportação de soja é executado por 10 Corredores 

principais, com maior destaque para a Região Centro Oeste e Norte, vale ressaltar a 



importância do Porto de Paranaguá, Santos, São Francisco do Sul, Itaqui e Rio Grande, 

que são responsáveis por quase toda a exportação de soja do país, representando 70% 

das exportações. Vale destacar o grande crescimento de 96% do porto de São 

Francisco do Sul (MOREIRA, 2013). 

 

6- Resultados Preliminares  

Esse artigo vem trazendo resultados a respeito de como é o escoamento de soja, 

levantando dados de quais são os principais portos, o processo logístico de cada local, 

um comparativo de crescimento entre os anos que se passam. Aprofundando em temas 

como à importância de exportação de soja para o Brasil. 

 

7- Fontes Consultadas 

ABIOVE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS. 

BRASIL – EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO DE SOJA. Disponível 

em:<http://www.abiove.org.br/site/_FILES/Portugues/08082016-171320-exp_201607.pd

f>. Acesso em: 30/08/16. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOJA. Disponível em: 

<http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/soja>. Acesso em: 30/08/16. 

O MERCADO DE EXPORTAÇÃO DE SOJA E OS PORTOS BRASILEIROS, 

MOREIRA, Jose Gonçalves Neto – ANTAQ – AGENCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. Disponível em: 

<http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Artigos/20150123_Artigo_Jose_Goncalves_Moreira

_Neto.pdf>. Acesso em: 30/08/16. 

PORTO SEM PAPEL. CORREDOR DE EXPORTAÇÃO. Disponível em: 

<http://www.portosempapel.gov.br/sep/glossario-portuario/termo72?set_language=es>. 

Acesso em: 30/08/16. 

TUDO SOBRE A SOJA. À IMPORTÂNCIA DA SOJA. Disponível em: 

<http://soja.tudosobre.org/category/exportacao>. Acesso em: 30/08/16. 

http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Artigos/20150123_Artigo_Jose_Goncalves_Moreira_Neto.pdf
http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Artigos/20150123_Artigo_Jose_Goncalves_Moreira_Neto.pdf
http://www.portosempapel.gov.br/sep/glossario-portuario/termo72?set_language=es
http://soja.tudosobre.org/category/exportacao

