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Introdução

No Brasil, entre as culturas produtoras de grãos, a soja foi a que mais cresceu nas últimas três

décadas, tanto em área plantada quanto em volume de produção. A partir da década de 1960, a

área cultivada com soja no país passou a ter crescimento significativo, mas foi a partir da década

de 1970 que houve expressivos incrementos em produtividade (Lima et al., 2009). Atualmente o

Brasil é o 2º maior produtor mundial de soja e, na safra de 2009/10, alcançou patamares de 68,7

milhões de toneladas, ficando apenas atrás dos Estados Unidos (CONAB, 2010).

No mercado atual, os consumidores têm dado ênfase a hábitos alimentares mais saudáveis,

buscando a aquisição de alimentos baseados nos novos conceitos de segurança alimentar, forte-

mente suportados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização Mundial de

Comércio (OMC) (FAO, 2002).

Os atributos de qualidade intrínsecos, tais como valor nutritivo, ausência de aditivos e resíduos

químicos, danos ao meio ambiente e confiança no produto podem ser percebidos pelo consumi-

dor por meio de selos ou certificados que os comprovem.

A crescente demanda pelo mercado mundial de alimentos por produtos de melhor qualidade,

aliada a exigência de utilização de processos produtivos que garantam a proteção do ambiente e

a saúde dos produtores rurais, deve ser vista como oportunidade para melhorar os sistemas

produtivos de alimentos (Lima et al., 2009).

Questões como segurança alimentar, preservação ambiental e responsabilidade social vêm ad-

quirindo importância crescente em todas as atividades realizadas pelo homem. No setor agrope-

cuário, nota-se a crescente cobrança dos órgãos públicos, ONG’s e da sociedade para que as

propriedades rurais e os processadores de alimentos desenvolvam atividades ambientalmente

corretas e forneçam produtos seguros para o consumo em diferentes mercados mundiais (Mariuzzo,

2005).

Rastreabilidade e Certificação

A rastreabilidade é um mecanismo que permite identificar a origem do produto desde o campo até
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o consumidor, podendo este ter sido transformado/processado ou não. São adotadas várias me-

didas que possibilitam controlar e monitorar as movimentações nas unidades de entrada e de

saída com o objetivo de produzir com qualidade e com origem garantida. O objetivo da

rastreabilidade é garantir a qualidade dos produtos que chegam à mesa do consumidor, pois os

mesmos se conscientizaram e passaram a exigir alimentos de qualidade, de origem conhecida e

que não oferecessem riscos à saúde.

A certificação é uma modalidade de avaliação da conformidade realizada por organização inde-

pendente das partes diretamente envolvidas na relação comercial. O conceito de certificação

envolve os principais atores e procedimentos, tendo como foco principal a qualidade do produto

(Figura 1).

Fonte: Velloso, 2008.

Figura 1. Etapas do processo de certificação.

Certificar um produto, serviço ou sistema significa comprovar junto ao mercado e aos clientes

que a organização possui sistema de fabricação controlado, investe em treinamento de pessoal

ou possui sistema de gestão ativo, garantindo que as atividades especificadas estão de acordo

com as normas (ABNT, 2010).

Esse processo é utilizado por determinada Certificadora, para que se possa atestar que dado

produto, animal ou vegetal, possui determinados componentes ou que atende aos pré-requisitos

estabelecidos pelo adquirente. O processo envolve a inspeção de unidades produtoras,

processadoras, distribuidoras, armazenadoras e exportadoras, além da verificação da conformi-

dade destas com os requisitos exigidos para a certificação. Pode servir de coadjuvante no pro-

cesso de rastreabilidade ou simplesmente para atestar a composição de determinado produto

(Myszczuk et al., 2010).

No caso específico da soja pode haver certificação com ou sem Identidade Preservada (IP). A

certificação com Identidade Preservada possibilita não só a análise da conformidade de cada lote
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do produto com as especificações, como também o acompanhamento do produto desde o plantio

até o destino final da matéria-prima e a verificação dos pontos de possíveis contaminações. Neste

caso, a rastreabilidade passa a ser o princípio básico de programas de Identidade Preservada.

Assim, o foco de análise das empresas certificadoras não é só o produto, mas a terra e o sistema

de produção (Myszczuk et al., 2010).

A certificação sem Identidade Preservada atesta apenas a conformidade da soja com os requisi-

tos exigidos para considerá-la convencional ou geneticamente modificada, sem que se possa

rastrear a cadeia produtiva. Esta certificação é feita no porto de embarque, por meio de testes

como o ELISA ou o PCR (Reação de Polimerização em Cadeia). O ELISA se baseia no uso de

anticorpos relacionados diretamente às proteínas específicas e pode ser aplicado com sucesso

em produtos não totalmente transformados ou puros. O PCR consiste na detecção do DNA atra-

vés da amplificação da cadeia, a partir de um fragmento inserido entre duas sequências curtas

conhecidas (primers) e depende da concentração, da pureza e do grau de fragmentação do DNA

(Myszczuk et al., 2010).

Principais protocolos internacionais para grãos

As ISO’s (“Interntional Organization of Standartization”) são exemplos de normas internacionais.

Elas têm por objetivo fixar normas técnicas essenciais de âmbito internacional para evitar abusos

econômicos ou tecnológicos dos países mais desenvolvidos. Em relação à certificação de grãos,

existem diversos protocolos desenvolvidos ou em fase desenvolvimento para atender um merca-

do que passa cada vez a ter maiores exigências.

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. é uma organização privada que estabelece normas voluntárias para a certificação

de produtos agrícolas (inclusive aquicultura) em todo o mundo.

Antigamente conhecida como EUREPG.A.P., conseguiu estabelecer-se no mercado global como

referência chave de Boas Práticas Agrícolas (BPA), levando as necessidades dos consumidores

até a produção agrícola num número cada vez maior de países. São requisitos que contemplam

os aspectos sociais (condições e qualidade de vida dos trabalhadores rurais), ambientais, as

boas práticas agrícolas (gestão rural) e padrões de APPCC (segurança do alimento).

A norma GLOBALG.A.P. foi principalmente elaborada para reafirmar perante os consumidores que

a produção alimentar nas unidades de produção agrícola é realizada através da minimização dos

impactos negativos de operações agrícolas no meio ambiente, redução do uso de insumos quími-

cos e garantia de abordagem responsável dos assuntos de saúde e segurança dos empregados

e saúde animal.

A GLOBALG.A.P. é uma norma dita “pre-farm-gate” (antes da saída da unidade de produção), o

que significa que o certificado abrange toda a produção do produto certificado: começando pelos
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insumos, como por exemplo, forragens ou plântulas e todas as atividades agrícolas e terminando

com o momento em que o produto deixa a unidade de produção.

O selo GLOBALG.A.P é uma marca comercial destinada ao uso de empresa para empresa e,

como tal, não é diretamente visível para o consumidor final. A certificação é efetuada por mais de

100 organismos de certificação independentes e oficialmente reconhecidos em mais de 80 paí-

ses. O esquema é aberto para todos os produtores no mundo inteiro. Ela inclui inspeções anuais

dos produtores assim como inspeções adicionais não anunciadas. Consiste num conjunto de

documentos normativos. Estes documentos incluem o Regulamento Geral GLOBALG.A.P., o do-

cumento GLOBALG.A.P. Pontos de Controle e Critérios de Cumprimento e a “Checklist” (lista de

verificação) GLOBALG.A.P.

Por razões estruturais, os pequenos agricultores frequentemente encontram mais dificuldades

em cumprir os requerimentos. No passado, isto levou a uma implementação mais demorada da

norma. Como consequência, os pequenos agricultores arriscavam perder o acesso aos merca-

dos. Assim sendo, a GLOBALG.A.P. adotou um esquema de certificação em grupo para facilitar

esse acesso.

Para muitos pequenos produtores, participar numa certificação de grupo pode ser a única possi-

bilidade de desfrutar dos interessantes nichos de mercado – no plano nacional e internacional.

Fazendo parte de um grupo, eles podem reduzir de forma significativa as despesas externas de

certificação, como por exemplo, as taxas de inspeção e os gastos gerais. Além disso, muitos dos

requerimentos necessários para obter uma certificação GLOBALG.A.P. podem ser centralizados

(p.ex. controle de pesticidas), o que dá aos grupos de produtores a oportunidade de se beneficiar

das dimensões do grupo. A estrutura do grupo também torna mais fácil oferecer aconselhamento

aos produtores no que diz respeito à implementação da norma. A pressão do grupo sobre os

membros aumenta o seu incentivo para cumprir com os requerimentos e a aplicação do Sistema

de Gestão de Qualidade passa a ser parte integral do grupo, já que uma não-conformidade relaci-

onada ao Sistema de Gestão de Qualidade terá efeito negativo sobre o resultado de certificação

de todo o grupo.

Soja RTRS

A Associação Internacional de Soja Responsável (RTRS) é uma plataforma global, criada no ano

de 2006, formada pelos principais interessados na cadeia de valor da soja (“stakeholders”) com o

objetivo comum de promover a produção de soja responsável através da colaboração e do diálo-

go aberto com os setores envolvidos para conseguir que seja economicamente viável, social-

mente benéfica e ambientalmente apropriada. A Associação Internacional de Soja Responsável

traçou os seguintes objetivos:

• Facilitar o diálogo global sobre soja economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente

correta.

• Obter consenso entre as principais partes interessadas e os atores ligados à indústria da soja.

• Servir como fórum para desenvolver e incentivar um padrão de sustentabilidade para a produ-

ção, o processamento, a comercialização e o uso da soja.
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• Funcionar como fórum reconhecido internacionalmente para o monitoramento da produção glo-

bal da soja em termos de sustentabilidade.

• Mobilizar diversos setores interessados em participar do processo da associação.

A RTRS é composta por Membros Participantes e Membros Observadores. Todos os atores da

cadeia de valor da soja ou da sociedade civil que trabalham em temas relacionados devem solici-

tar a admissão como Membros Participantes em algum dos seguintes grupos, segundo

corresponder:

• Produtores

• Indústria, Comércio e Finanças

• Organizações da Sociedade Civil

Só as pessoas físicas ou as organizações como autoridades reguladoras, agências governa-

mentais, empresas consultoras e de auditoria, o âmbito acadêmico e organizações doadoras que

não pertencem a nenhum dos três grupos, podem solicitar a admissão como Membros Observa-

dores. A Associação foi fundada na Suíça, enquanto que a Secretaria Executiva tem sua base em

Buenos Aires, Argentina.

Como resultado do esforço de produtores, atores da indústria e da sociedade civil envolvidos na

cadeia de valor da soja, foi desenvolvido o Padrão RTRS que se baseia em 5 princípios:

• Princípio 1: Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio;

• Princípio 2: Condições de Trabalho Responsável;

• Princípio 3: Relação Responsável com as Comunidades;

• Princípio 4: Responsabilidade Ambiental;

• Princípio 5: Boas Práticas Agrícolas.

Em maio de 2009, na reunião da Assembléia Geral no Brasil, os Princípios e Critérios na versão

de prova de campo foram aprovados. Atualmente, o período de provas de campo está sendo

finalizado. Nelas, o padrão foi experimentado para obter os comentários e opiniões dos produto-

res.

Principais protocolos nacionais para grãos

O Brasil também possui alguns protocolos em andamento para certificação de grãos. Dentre os

protocolos, a Produção Integrada é a chancela do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento para uma certificação nacional que será de suma importância como ferramenta para co-

mercialização interna e para exportação, visto que muitos mercados acenam para a utilização
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deste selo como uma moeda de negociação.

Produção integrada de grãos

A Produção Integrada, com base na Normativa n
o

 20 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (MAPA), objetiva a produção de alimentos de alta qualidade. É um sistema orientado

por mecanismos reguladores que contemplam requisitos de qualidade do produto e sustentabilidade

da produção, enfatizando a proteção ambiental, a segurança alimentar, os requisitos sociais e de

saúde dos trabalhadores e a viabilidade econômica da atividade. O processo de implementação

de um Sistema de Produção Integrada tem como pré-requisito a sua regulamentação estabele-

cendo diretrizes, normas e regulamentos a serem seguidos (Lima et al., 2009).

O sistema de Produção Integrada, que é baseado nas boas práticas agrícolas, preconiza a utiliza-

ção de agroquímicos de forma racional, o que resulta em menor risco de contaminação ao ho-

mem e ao ambiente. Além disso, a Produção Integrada visa obter um produto de melhor qualidade

e passível de ser rastreado, uma vez que são registrados os procedimentos realizados durante

todas as etapas do processo produtivo.

A aplicação de agrotóxicos tem sido uma das práticas utilizadas para o controle de pragas,

viabilizando a produção. Entretanto, dependendo da forma de como esta é realizada, pode levar a

presença de resíduos nos grãos, comprometendo a segurança do produto e consequentemente

de toda a cadeia alimentar envolvida no complexo (Oliveira et al., 2009b).

Na cultura da soja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu o registro a 133 ingredien-

tes ativos que podem ser utilizados no combate de pragas, assim sendo, dose e tempo de carên-

cia são dois pontos muito importantes que devem ser obedecidos para minimizar a possibilidade

de resíduos de pesticidas nos grãos (ANVISA, 2008).

Outra preocupação é a ocorrência de micotoxinas em grãos. Micotoxinas associadas a grãos são

uma das principais causas de não conformidade em relação a alimentos seguros enquanto que

impurezas e/ou matérias estranhas podem estar associadas a sua maior incidência (Oliveira et

al., 2009a). Dentro do programa de produção integrada, o monitoramento da presença das

micotoxinas nos grãos foi estabelecido.

A Produção Integrada, desta forma, constitui-se numa evolução dos regulamentos públicos tradi-

cionais em direção à normalização e à certificação de processos produtivos.

As áreas temáticas para a Produção Integrada de Grãos (soja, trigo, milho, arroz e café) foram

padronizadas e são as seguintes: Capacitação, Organização de produtores e assistência técni-

ca, Gestão ambiental, Implantação da lavoura, Manejo do solo, Fertilidade e nutrição, Manejo de

água e irrigação, Proteção integrada da cultura, Colheita e transporte, Pós-colheita, Sistema de

rastreabilidade, Infra-estrutura e Segurança, saúde e bem-estar do trabalhador.

Na Embrapa Soja, foi conduzido o projeto de Produção Integrada de Soja durante os anos de

2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, com os seguintes objetivos:

• Elaborar a Norma Técnica de Produção Integrada de Soja;

• Validar a Norma Técnica, em campos piloto conduzidos em áreas de produtores, com a partici-
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pação conjunta da pesquisa com os profissionais que atuam na assistência técnica;

• Elaborar ferramentas que permitam o monitoramento das práticas agrícolas adotadas nas la-

vouras e contribuam para garantir a rastreabilidade dos grãos produzidos e

• Divulgar o sistema de Produção Integrada de Soja para os diversos segmentos que atuam na

cadeia de produção desta oleaginosa.

Os resultados de maior relevância obtidos no projeto foram:

• A obtenção de grãos isentos de micotoxinas (Aflatoxinas, Deoxinivalenol, Nivalenol, Ocratoxina A

e Zearalenona);

• A obtenção de grãos isentos de resíduos pesticidas (foram avaliados 33 princípios ativos utiliza-

dos na cultura da soja);

• Redução do custo de produção (na safra 2007/08, Produção Integrada de Soja = R$ 1.178,51/ha

e Produção Convencional = R$ 1.180,66/ha  e na safra 2008/09, Produção Integrada de Soja =

R$ 1.242,57/ha e Produção Convencional = 1.540,29/ha);

• A integração dos pesquisadores das diferentes áreas (multidisciplinaridade), proporcionando o

aprimoramento profissional da equipe em diferentes áreas do conhecimento;

• A interação dos pesquisadores com os profissionais da Assistência Técnica e Extensão Rural e

com produtores rurais;

• A redução da utilização de pesticidas (herbicidas, fungicidas e inseticidas), sem comprometer a

produtividade das lavouras e com utilização de produtos menos tóxicos ao homem e menos

perigosos ao meio ambiente e;

• A capacitação dos técnicos para identificar com precisão as plantas daninhas, insetos pragas e

doenças de ocorrência em sua região.

A Norma Técnica de Produção Integrada de Soja, depois de sancionada pelo MAPA, quando adotada

pelos agricultores contribuirá para a sustentabilidade da sojicultura brasileira e para atendimento a

legislação de países importadores mais exigentes.

Soja Plus

É um Programa de Gestão Ambiental e Social da Soja Brasileira com iniciativa da ABIOVE (Asso-

ciação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais), da APROSOJA (Associação dos Produtores

de Soja e Milho do Mato Grosso), da ANEC (Associação Nacional dos Exportadores de Cereais) e

do Instituto ARES (Instituto para o Agronegócio Responsável). Esse programa apresenta

metodologia de trabalho alicerçada em pilares de iniciativas já consolidadas, como:

• ISGA (“International Soybean Growers Alliance”);

• Moratória da Soja;
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• Mesa Redonda da Soja - RTRS;

• Pacto contra condições degradantes de trabalho análogo ao escravo;

• Legislação ambiental e social brasileira;

• Programa Mais Ambiente / Programa MT Legal;

• “Field to Market – Keystone Alliance”

As certificadoras contratadas aplicarão quatro listas de verificação para o estabelecimento dos

seguintes referenciais a serem cumpridos: atendimento legal, responsabilidade social, adequa-

ção ambiental e uso de boas práticas agrícolas. O programa Soja Plus tem como meta beneficiar:

• Produtores Rurais: valorizando o imóvel rural através da conservação da fertilidade dos solos,

manutenção da vegetação nativa, preservação dos recursos hídricos e vantagens econômicas

na comercialização da produção;

• Associações e cooperativas de produtores rurais;

• Consumidores: através da satisfação por consumir um produto sustentável;

• Empresas do setor: garantindo a sustentabilidade do agronegócio e o atendimento às demandas

de mercado;

• ONGs/Universidades: através do desenvolvimento de projetos de cadastramento, assistência

técnica e educação ambiental;

• Agentes financeiros: aumentando a parceria com o produtor, através de oferta de crédito, divul-

gação e marketing.

Com o intuito de receber reconhecimento diferenciado pelo mercado, o certificado “Soja Plus”

será dividido em duas categorias conforme o grau de atendimento dos princípios e critérios:

• Soja Plus Ouro, no mínimo, com 90% de todos os critérios aplicáveis;

• Soja Plus Prata, no mínimo, com 80% de todos os critérios aplicáveis.

ABNT/CEE-143 – Certificação para Grãos Não Geneticamente Modificados

Como iniciativa da ABRANGE (Associação Brasileira de Produtores de Grãos Não Geneticamen-

te Modificados) em parceria com a ABNT estão sendo elaboradas as normas nacionais para

produção de soja geneticamente não modificada. Esta elaboração conta com a participação do

setor (várias empresas, institutos de pesquisas e órgãos envolvidos com a produção de soja no

Brasil) sendo que o protocolo compreende normalização da produção, do beneficiamento, do

armazenamento, da segregação e do transporte de grãos, não geneticamente modificados, no

que concerne a terminologia, requisitos e métodos de ensaios.
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A ABNT é uma organização privada e é um braço do INMETRO. Ao final da elaboração destas

normas, as mesmas irão ser disponibilizadas para consulta pública e posteriormente publicada.

Os objetivos principais desta norma são de:

• Organizar o mercado;

• Constituir uma linguagem única;

• Melhorar a qualidade dos produtos e serviços atendendo o mercado de forma eficiente;

• Minimizar os riscos de contaminação da soja convencional, a fim de aumentar a produtividade,

visto que muitos produtores plantam soja convencional e na comercialização as mesmas são

contabilizadas como transgênicas, devido a contaminação.
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