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Associação Nacional dos Exportadores de Cereais

Desafios para exportação de grãos e farelo de 

soja do Mercosul para o mercado internacional



Associação Nacional dos Exportadores de Cereais

22 de junho de 1965

Promover o desenvolvimento de 
atividades relativas a comercialização 

de grãos. 

Defender e representar os 
interesses do setor.

ASSOCIADOS:
Exportadores

Supervisores

Fumigadores



Soja no Brasil

Safra 2020/2021

•39.196 milhões de hectares

•138.153 milhões de toneladas

Safra 2021/2022

• 40.805 milhões de hectares

•122.431 milhões de toneladas

Fonte: CONAB



Soja no Mercosul

ARGENTINA 21/22

• Estimativa de safra: 46,2 mi t  > 42 mi t

• Quebra de aproximadamente 9%

PARAGUAI 21/22

• Estimativa de safra: 10 mi t  > 3 mi t

• Quebra de aproximadamente 70%

• Pior safra dos últimos 40 anos



Cadeia da Soja no Brasil : oferta e demanda 
em 2021 

Fonte: ANEC e 

ABIOVE



China 

Espanha    

Holanda     

Tailândia    

Turquia       

Paquistão    

Mexico       

Irã             

Bangladesh

Taiwan          

Outros        

69%    

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

9%

Exportação de Soja Brasileira -
2021

Fonte: ANEC

86,628 milhões de toneladas



Exportação de Farelo de Soja-
2021

Fonte: ANEC

Tailândia

Indonésia

Holanda

Coréia do Sul

França

Vietnam

Alemanha

Eslovênia

Irã

Polônia

Outros

15%

13%

11%

9%

9%

6%

6%

5%

4%

4%

18%
Soja e derivados US$ 48 bilhões em 2021 

17,2 milhões de toneladas



Qualidade na exportação -
SOJA

Contratos ANEC (41 e 42)



Qualidade na exportação – FARELO DE 
SOJA
Contratos ANEC (71 e 73)



• Legislação Brasileira

IN 11/2007 – Regulamento Técnico da Soja

IN 15/2004 – Condições Higiênico Sanitárias da Soja

LEI Nº 9.972, DE 25 DE MAIO DE 2000

Base dos contratos ANEC:



Revisão do Padrão de Classificação da Soja 
- Brasil

Art. 1º Estabelecer o Regulamento Técnico da soja, definindo o seu padrão oficial de

classificação, com os requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de

apresentação e a marcação ou rotulagem, na forma da presente Portaria.

IN 11/2007 > PORTARIA 532/2022

Consulta Pública até 23/05

MAPA – SISMAN: Sistema de Monitoramento de Atos 

Normativos



• Refletir o padrão interno do produto (Portaria 381/2009);

• Fortalecer aspectos de qualidade;

• Princípios técnicos e científicos;

• Ferramenta auxiliar de comercialização;

• Facilitação das operações de compra e venda;

• Segurança aos mercados;

• Alinhamento com outros países;

• Deve considerar aspectos estratégicos do país;

Importância do Padrão Oficial de Classificação 

(POC):



•PERCENTUAL DE UMIDADE:

IN 11/2007: Art. 4º, § 4º: A umidade deverá ser obrigatoriamente determinada, mas não será considerada para 
efeito de enquadramento em tipos, sendo recomendado o percentual máximo de 14% (catorze por cento). 

Portaria 532/2022: Art. 16º: O percentual de umidade tecnicamente recomendado para fins de comercialização da 
soja será de 13,0% (treze por cento). 

•QUANTIFICAÇÃO DE GRÃOS PICADOS:
IN 11/2007: III - no caso dos grãos danificados, separar os grãos atacados por insetos sugadores

(picados), pesar e encontrar o percentual, dividindo este por 4 (quatro), cujo resultado

deverá ser somado aos percentuais dos outros grãos danificados,...

Portaria 532/2022: sem citação específica



•CONCEITO DE GRÃOS FERMENTADOS:

IN 11/2007: Art. 2º, IV, d) fermentados: grãos ou pedaços de grãos que, em razão do processo de fermentação, 
tenham sofrido alteração visível na cor do cotilédone que não aquela definida para os ardidos; 

Portaria 532/2022: Art. 2º, III, d) fermentados: os grãos ou pedaços de grãos que apresentam um escurecimento 
maior que a metade de sua parte interna, acompanhado por alteração na sua estrutura devido à decomposição;

SENASA: “4.4.2. Fermentado y ardido: Todo grano o pedazo de grano que presente um oscurecimiento manifiesto 
en más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su parte interna, acompañado por una alteración en su estructura 
debida a un principio de descomposición.”



Fonte: Caramurui

Fonte: Caramurui



IN 11/2007: sem citação específica

Portaria 532/2022: 

Art. 2º, IV - grãos ou sementes de outras espécies vegetais:
os grãos ou sementes de outras espécies vegetais
cultivadas ou invasoras, diferentes da soja;

Art. 46. Com o objetivo de uniformizar os critérios de
classificação e de identificação dos grãos ou sementes de
outras espécies vegetais, a área técnica competente do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
disponibilizará um referencial fotográfico, identificando e
caracterizando os parâmetros previstos nesta Portaria.

• Pragas quarentenárias, outros grãos e sementes 

restritivas 

Fonte: Manual de Boas Práticas de Classificação de Soja

• GRÃOS OU SEMENTES DE OUTRAS ESPÉCIES VEGETAIS:



•ESTRATIFICAÇÃO DO GRUPO II E CRIAÇÃO DO GRUPO III:

Art. 5º 

§ 1º Grupo I: soja destinada diretamente à alimentação humana:

I - inclui-se neste grupo o grão de soja pronto para ser oferecido ao consumidor final.

§ 2º Grupo II: soja a ser utilizada como matéria prima:

I - inclui-se neste grupo o grão de soja destinado à obtenção de:

a) subprodutos e resíduos para a alimentação animal;

b) subprodutos e resíduos para a alimentação humana;

c) biodiesel; e

d) outros subprodutos e resíduos.

§ 3º Grupo III: soja para fins especiais:

I - inclui-se neste grupo o grão de soja que apresentar elevados teores de óleo ou de proteína.

II - a soja do Grupo III poderá ser classificada em dois subgrupos:

a) Subgrupo I - soja com elevado teor de óleo: aquela que apresentar teor de óleo acima de 20%; e

b) Subgrupo II - soja com elevado teor de proteína: aquela que apresentar teor de proteína acima de 40%.



•ESTRATIFICAÇÃO DO GRUPO II: SOJA A SER UTILIZADA COMO MATÉRIA PRIMA:

Portaria 532/2022: Tabela 2: Limites 

máximos de tolerância, expressos 

em percentual, para a soja do Grupo 

II – soja a ser utilizada como matéria 

prima:

IN 11/2007: 



• CRIAÇÃO DO GRUPO III: SOJA PARA FINS ESPECIAIS

Tabela 3: Limites máximos de tolerância, expressos em percentual, para a soja do 

Grupo III – soja para fins especiais:



Riscos para o Brasil:

• Aplicação da Lei 9.972/2000:

Princípio da reciprocidade;

Qualidade do produto para

consumo interno;

• Imagem do Brasil como produtor e

exportador;

• Atendimento às demandas dos

compradores;

• Manutenção dos mercados

consumidores.

Revisão do POC:

• Tornar a norma mais clara e

objetiva;

• Aprimoramento e revisão de

conceitos e parâmetros;

• Exclusão e incorporação de

procedimentos;

• Alinhamento com outras

normativas nacionais;

• Padronização com outros POCs;

• Garantir transparência ao

processo.



Revisão do Padrão de Classificação da Soja 
- China

GB 1352 – 2009 > GB 1352 – xxxx



Revisão do Padrão de Classificação da Soja 
- China

Enquadramento

Percentual de 

grãos perfeitos 

(%)

Percentual de grãos

danificados (%)
Percentual 

das matérias 

estranhas e 

impurezas

(%)

Percentual da   

Umidade (%) Cor e odor

Em total
Danificados 

por calor

1 ≥95,0 ≤4,0 ≤0,2

≤1,0 ≤13,0 Normal

2 ≥90,0 ≤6,0 ≤0,2

3 ≥85,0 ≤8,0 ≤0,5

4 ≥80,0 ≤10,0 ≤1,0

5 ≥75,0 ≤12,0 ≤3,0

Fora de tipo <75,0 - -

Nota: “-” representa item não requisitado.

Tabela 1: Parâmetros de qualidade da soja



Tabela 2: Parâmetros de qualidade de soja com índice elevado de óleo

Enquadramento

Percentual de   

proteína (%)

Percentual de 

grãos perfeitos 

(%)

Percentual de grãos

danificados (%)
Percentual das 

matérias 

estranhas e 

impurezas
(%)

Percentual da   

Umidade (%) Cor e odor
Em total

Danificados por 

calor em %

1 ≥44,0

≥85,0 ≤8,0 ≤0,5 ≤1,0 ≤13,0 Normal
2 ≥42,0

3 ≥40,0

Tabela 3: Parâmetros de qualidade de soja com índice elevado de proteína

Enquadramen to Percentual de gordura 

(%)

Percentual de 

grãos perfeitos

(%)

Percentual de grãos danificados

(%)

Percentual das 

matérias 

estranhas e      

impurezas

(%)

Percentual da   

Umidade (%) Cor e 

odor

Em tot al

Danificados por 

calor

1 ≥22,0 ≥85,0 ≤8,0 ≤0,5 ≤1,0 ≤13,0 Nor

mal2 ≥21,0

3 ≥20,0



QUALIDADE CONSIDERADAS 

NA 

EXPORTAÇÃO/COMERCIALIZA

ÇÃO

Legislação específica dos países destino

CODEX

Organização Mundial do Comércio – Comitês SPS e TBT



Limites Máximos de Resíduos -
LMR

• É o nível máximo de resíduos de um pesticida que é
legalmente permitido em alimentos ou rações (tanto
no interior quanto na superfície) quando os
pesticidas são aplicados corretamente de acordo
com as boas práticas agrícolas.

Codex Alimentarius

OU 

Padrões específicos de cada país: China

União 
Europeia 

Brasil

Fonte: FAO



Não Conformidade no LMR 

•problemas com governos;

•possíveis ações regulatórias entre 

países;

• restrições pré-embarque;

• rejeição de produtos;

•dano à imagem do país exportador;

Glifosato x Rússia



Não Conformidade no LMR 

LMR pode gerar dificuldades na 

comercialização internacional de alimentos 

e tornar-se uma medida sanitária 

utilizada como barreira não tarifárias, ou 

seja, como impedimentos não justificados 

ao comércio.



LMR - Import Tolerance

Fonte: Crop Protection



Organismos Geneticamente Modificados -
OGMs

• São aqueles seres vivos que 

tiveram seu material genético 

(DNA/RNA) alterado por técnicas 

de engenharia genética.

Fonte: Croplife

CTNBio



OGMs e sua importância

Sincronia de aprovação

Diferença entre os sistemas regulatórios dos 

países.

Possibilidade de exportação e aceitação desse 

mercado. 

Casos 

específicos 

recentes

ETS - Excelência por meio de Sterwardship 
https://www.excellencethroughstewardship.org/), 

https://www.excellencethroughstewardship.org/


OGMs – Low Level Presence (LLP)

• É a presença de GM em um produto em níveis que poderiam ser razoavelmente esperados 
quando se utilizam práticas agrícolas e de fabricação geralmente aceitas.

Fonte: Croplife

• Low Level Presence" (LLP) é a proposta de permitir que nossos alimentos sejam contaminados 
por uma porcentagem de alimentos geneticamente modificados que não foram aprovados para 
alimentação segura pelo Health Canada, mas que foram aprovados para consumo humano em 
pelo menos um outro país.

Fonte: Cban



Praga Quarentenária

• É todo organismo de natureza animal e/ou vegetal, que estando presente em outra 
regiões, mesmo sob controle permanente, constitui ameaça a economia agrícola do país.

Fonte: Embrapa

Cenchrus echinatus L. – Carrapicho

Fonte: Amaggi

Sorghum halepense

Foto: J.L. Scher, D. S. Walters, and A.J. Redford



Limite para presença de PQs é ZERO!

30 diferentes pragas:

Cenchrus spp. 

Sorghum spp.

Ambrosia spp.

Xanthium spp. 

Avena spp.

Euphorbia dentata Michx.

Crotalaria spectabilis

Tribulus alatus Delile

Cuscuta spp.

Solanum spp.

Aegilops spp.

...

Notificações oficiais chinesas



Sementes tratadas

• LEGISLAÇÃO: IN 15/2004 - Partículas com toxicidade desconhecida: partículas estranhas,
grãos ou partes desses diferentes de sua condição natural, com suspeitas de toxicidade.;

5.1 - Presença acidental de partículas de origem vegetal com toxicidade desconhecida: 1 (uma) 
partícula por quilo, na média ponderada das amostras coletadas...;

Notificação da China em 
Set/2021

CONTRATO ANEC:

- Substantially free from poisonous

seeds/husks, within tolerances of: 1

particle of treated vegetal seeds with

unknown level of toxicity for each 1 kg

sample at each lot of 5,000 metric tons

loaded or part thereof;...

Fonte: Manual de Boas Práticas de Classificação de Soja



Sementes tóxicas

LEGISLAÇÃO: IN11/2007 - O lote de soja que apresentar, por quilograma de amostra, duas ou mais

bagas de mamona ou outras sementes de espécies tóxicas em seu estado natural deverá

obrigatoriamente ser rebeneficiado antes de se proceder à sua classificação.

Fonte: Manual de Boas Práticas de Classificação de Soja

CONTRATO ANEC: - Substantially free from 

poisonous seeds/husks, within tolerances of: …1 

particle of toxic natural vegetal seeds for each 1 kg 

sample at each lot of 5,000 metric tons loaded or part 

thereof; max. 0.005% castor seed and/or castor seed 

husks for general composite sample. 



Conclusão:

• Preocupação com qualidade da soja comercializada: exportação e matéria prima;

• Atenção às demandas dos países parceiros, com destaque às recentes

movimentações chinesas;

• Todas as práticas dentro da cadeia produtiva afetam a qualidade do produto final;

• Brasil reconhecido como grande exportador de soja de qualidade.



OBRIGADA!

chantal.gabardo@anec.com.br


