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Análise de aspectos econômicos sobre 
a qualidade de grãos no Brasil1

Introdução
O trabalho contém uma análise de aspectos econômicos relacionados à qua-
lidade de grãos no Brasil, safras 2014/15 a 2016/17, com foco em dois atri-
butos: teor de proteína e percentual de grãos avariados. A cadeia produtiva 
da soja é destacada pela importância da cultura que ultrapassa os limites da 
porteira, com repercussões na logística, armazenamento e comercialização.

O primeiro diagnóstico diz respeito ao teor de proteína dos grãos colhidos no 
Brasil, de tal forma que é tecida uma análise sobre o valor pago por percen-
tual de proteína nos diferentes estados produtores do grão. Na sequência, é 
estimado e analisado o impacto econômico vinculado aos grãos avariados na 
produção brasileira de soja, referente aos descontos estipulados pela norma-
tiva de comercialização da soja, com as devidas tolerâncias. 

Com esta metodologia de análise realizada na soja brasileira, ao longo de três 
safras agrícolas, o estudo pretende introduzir a discussão dos aspectos de 
qualidade da soja, com a devida valoração dos mesmos na comercialização.

Cadeia produtiva da soja
A soja não é apenas o principal grão cultivado no Brasil, mas também a prin-
cipal cultura do agronegócio nacional, com uma área significativamente su-
perior às alcançadas pelos demais grãos (Tabela 1) e culturas da agricultura 
brasileira, como a cana-de-açúcar (CONAB, 2018a).
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Em relação aos grãos, estes abrangeram 61,7 milhões de hectares (ha) na 
safra nacional 2017/18 (CONAB, 2018a). Ressalta-se que diferentes culturas 
podem ocupar o mesmo espaço produtivo em uma safra, como é o caso 
do milho 2ª safra e do trigo, cuja grande parte é cultivada na mesma área 
onde foi produzida a soja, em um regime de sucessão ou rotação de culturas. 
Assim, conforme o balanço de primeira, segunda e terceira safras, tem-se 
que a área efetivamente utilizada para o cultivo de grãos com valor comercial 
no Brasil na safra 2017/18 deve ficar entre 42 e 44 milhões de ha, ou seja, em 
torno de 5% do território nacional, os quais produziram quase 228,3 milhões 
de toneladas (t).

A sólida expansão territorial da soja fez a sua produção crescer mais de 
38% em apenas quatro safras agrícolas, confirmando seu status de vetor 
de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Em 2017, o setor obteve um 
Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 1,450 trilhões (CEPEA, 2018), valor supe-
rior ao alcançado pela maioria dos países do globo. O PIB do agronegócio 
representou mais de 22% do PIB nacional, estimado em quase R$ 6,66 tri-
lhões (IBGE, 2018).

Tabela 1. Evolução da produção de grãos no Brasil. 

Evolução de área (Milhões de hectares)
Cultura 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18*
Soja 30,2 32,1 33,3 33,9 35,1
Milho 2ª safra 9,2 9,6 10,6 12,1 11,6
Milho 1ª safra 6,6 6,1 5,4 5,5 5,1
Trigo 2,8 2,4 2,1 1,9 2,0
Arroz 2,4 2,3 2,0 2,0 2,0

Evolução de produção (Milhões de toneladas)
Cultura 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18*
Soja 86,1 96,2 95,4 114,1 119,3
Milho 2ª safra 48,4 54,6 40,8 67,4 54,5
Milho 1ª safra 31,7 30,1 25,8 30,5 26,8
Trigo 6,0 5,5 6,7 4,3 5,2
Arroz 12,1 12,4 10,6 12,3 12,1

*Estimativa
Fonte: CONAB (2018a).
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A soja é amplamente comercializada e distribuída interna e externamente, 
agrupando milhares de empresas, desde pequenos revendedores de insu-
mos a grandes transnacionais. Isto se deve aos mercados sólidos estabeleci-
dos para os seus produtos derivados, farelo e óleo.

O farelo de soja é insumo fundamental para nutrição animal, destacadamen-
te de aves, suínos e bovinos confinados. Com o aumento de consumo de 
proteína animal, a demanda do referido farelo tem crescido gradualmente, 
sobretudo em países produtores de carnes como China e Brasil.

A China tem adotado a estratégia de importar grãos visando ao processa-
mento interno para a obtenção de farelo, em vez de importar o produto deri-
vado. Desse modo, em 2017, o país asiático foi o destino de quase 65% da 
soja em grão mundialmente exportada (United States, 2018). Isto faz com 
que a China seja um dos principais players do agronegócio mundial da soja, 
sendo a grande responsável pela expansão do mercado da commodity.

O Brasil vive a expectativa de ultrapassar os Estados Unidos em área culti-
vada de soja e, se as condições climáticas permitirem, se tornar o principal 
produtor mundial do grão. A escala de produção brasileira de soja e milho 
permite, não apenas suprir a sua cadeia produtiva de carnes, mas também 
exportar produtos das cadeias produtivas de ambos os grãos, com destaque 
para a exportação de soja em grão, em que o País assume o status de prin-
cipal exportador mundial.

Nas prateleiras dos supermercados existem mais de 200 produtos cuja formu-
lação possui um ou mais ingredientes à base de soja, destacando-se o óleo 
de soja, que supre mais de 82% da demanda nacional por óleo alimentício 
(United States, 2018). Outro alimento que vem crescendo muito no mercado 
são as bebidas à base de soja (BBS), não só para atender novos conceitos 
de alimentação, mas também um grande número de consumidores com into-
lerância à lactose. Várias empresas alimentícias que tradicionalmente só pro-
duziam derivados lácteos ou sucos de frutas agregando qualidade, também 
estão produzindo as BBS.

No setor energético, o óleo de soja tem sido o principal responsável pelo 
sucesso do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). Em 
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termos percentuais, o óleo de soja supriu mais de 70% da produção nacional 
do biocombustível em 2017 (Boletim..., 2018).

Com a maior área cultivada entre as culturas agrícolas nacionais, a soja é 
o maior consumidor de sementes, fertilizantes e defensivos da agricultura 
brasileira, que são utilizados em mais de 200 mil estabelecimentos rurais 
(IBGE, 2006). Como exemplo estatístico, a Tabela 2 indica a demanda efetiva 
por sementes de soja, milho, trigo e arroz, disponibilizada pela Associação 
Brasileira de Sementes e Mudas (ABRASEM), que evidencia a importância 
da soja para impulsionar este elo da cadeia produtiva agrícola brasileira.

Tabela 2. Produção e demanda por sementes.

Espécie
Produção Sementes Demanda Sementes (TUS) Taxa 

Utilização
2012/13 (t) 2013/14 (t) 2013/14 (ha) 2014/15 (ha) TUS (%)

Soja 2.149.546 1.776.941 30.173.100 32.093.100 71

Milho 414.965 342.539 15.828.900 15.743.700 90

Feijão 31.444 26.330 3.365.300 3.034.400 19

Trigo 339.323 286.100 2.758.000 2.470.600 68

Arroz 148.982 129.950 2.372.900 2.295.000 52

Algodão 11.169 20.224 1.121.600 1.017.100 57

Sorgo 5.360 6.868 731.000 722.600 93

Aveia 102.354 0 153.700 189.900 0

Girassol 108 3 145.700 109.400 0

Amendoim 22.217 0 105.300 108.900 0

Cevada 11.019 10.600 117.200 103.000 87

Mamona 0 240 101.300 82.100 0

Triticale 4.752 3.900 39.100 21.600 59

Centeio 80 120 1.800 1.800 50
Fonte: ABRASEM (2018).

Para atingir esse nível de importância na economia nacional, a soja é a cul-
tura agrícola que conta com o complexo agroindustrial de maior magnitude 
no Brasil e que é o principal exportador do agronegócio brasileiro. As suas 
exportações alcançaram um valor significativamente superior ao alcança-
do pelo complexo brasileiro de carnes no ano de 2017, como ilustrado pela 
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Figura 1 (a). Isto permitiu ao complexo agroindustrial da soja obter um supe-
rávit comercial de US$ 31,6 bilhões, (Figura 1 b), essencial para a Balança 
Comercial Brasileira reverter os déficits gerados pelos demais setores da 
economia nacional.

 

(a) Exportações do agronegócio 
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(b) Saldo da Balança Comercial Brasileira 
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Produtos florestais 8,8 9,3 7,2 9,3 9,6 9,1 9,6 10,0 10,3 10,2 11,5
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Figura 1. Saldo da Balança Comercial Brasileira e exportações do agronegócio 
(Brasil, 2018).
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Estrangulamentos logísticos, objetivo 
do estudo e metodologias
A velocidade da expansão da produção nacional de soja tem esbarrado em 
gargalos que afetam a competitividade do agronegócio brasileiro. Os estran-
gulamentos enfrentados pelo agronegócio nacional são de ordem estrutural, 
econômica e burocrática.

Dentre os gargalos de ordem estrutural estão os problemas logísticos, rela-
cionados à baixa capacidade de armazenagem de grãos e à necessidade de 
melhorar modais de transporte. No campo econômico, a falta de subsídios, os 
custos de produção elevados, a política tributária e a falta de opções de se-
guro agrícola surgem como importantes estrangulamentos. Adicionalmente, 
aspectos burocráticos também restringem a competitividade do agronegócio 
nacional, como tem ocorrido com a liberação Organismos Geneticamente 
Modificados (OGM) e agrotóxicos necessários para o controle fitossanitário 
em lavouras, em que a morosidade se configura como importante obstáculo 
a ser vencido.

O expressivo crescimento da produção de soja em grão tem esbarrado for-
temente nos estrangulamentos de ordem estrutural, ou seja, na ineficiência 
da logística do agronegócio brasileiro. Entre outros obstáculos, podem ser 
destacados:

1) A capacidade de armazenagem a granel é significativamente inferior 
à quantidade de grãos produzidos e o ritmo do aumento desta capa-
cidade tem sido incapaz de atenuar este gargalo. Isto representa um 
limitante à estratégia especulativa, em que o produtor armazena seus 
grãos e espera o melhor momento para comercializá-los;

2) O transporte de grãos é realizado predominantemente em rodovias 
precárias, em alguns casos não asfaltadas, o que pode ocasionar per-
das quantitativas e qualitativas de grãos durante o trajeto percorrido. 
A lentidão no desenvolvimento de soluções e obras ferroviárias (e.g. 
Ferrovia Norte-Sul e Ferrovia Leste-Oeste) e hidroviárias (e.g. Hidrovia 
Tocantins-Araguaia) (DOL, 2018) faz com que não existam quaisquer 
perspectivas de mudanças concretas no curto e médio prazos, o que 
torna tal gargalo um dos piores limitantes à competitividade do agrone-
gócio nacional;
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3) A ineficiência das operações portuárias, que somada aos estrangula-
mentos anteriores, incrementa os custos logísticos do agronegócio e 
os torna ainda mais problemáticos.

Atualmente, tem-se um mercado consumidor extremamente exigente, bus-
cando cada vez mais maximizar o “valor de entrega” do produto que está 
adquirindo, o qual corresponde à diferença entre o valor total esperado e 
os custos do produto (Kotler, 2009). Assim, a qualidade do produto (valor) 
e a eficiência dos processos logísticos (custos) serão imprescindíveis para 
aumentar a competitividade e a sustentabilidade tanto da cadeia produtiva de 
grãos quanto do setor fornecedor de sementes.

Os gargalos da logística agrícola nacional e os requisitos de qualidade fa-
zem com que seja necessário tratar os aspectos associados à qualidade dos 
grãos, assim como as fontes geradoras de danos, nos frágeis elos logísticos, 
de modo que sejam criadas inovações tecnológicas e conhecimentos para 
disparar ações estratégicas relacionadas à manutenção da sustentabilidade 
da cadeia produtiva.

Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise de aspectos econô-
micos sobre a qualidade da soja produzida no Brasil, tendo como foco dois 
atributos: (1) teor de proteína; (2) grãos avariados. Para desenvolver o traba-
lho, foram coletadas amostras de grãos de soja em várias regiões do País. 

As amostras foram coletadas nas safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nos 
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Tocantins.

A metodologia estabelecida para as amostragens de grãos, visando à re-
presentatividade nos estados produtores e a uniformidade de cada amostra, 
tiveram por base o Regulamento Técnico da Soja da Instrução Normativa Nº 
11, de 15 de maio de 2007 e Instrução Normativa Nº 37 de 27 de julho de 
2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2007a; 
2007b), quanto à amostragem e processo de obtenção das amostras. Estas 
foram obtidas nas Unidades Armazenadoras de Grãos, logo após o período 
de colheita e padronizados os níveis de umidade e impurezas para o armaze-
namento, obtendo-se uma amostra composta de acordo com o período de re-
cebimento da produção naquele município selecionado. Depois de encerrada 
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a recepção, a amostra foi reduzida por quarteamento para aproximadamente 
3,0 kg, identificada e encaminhada à Embrapa Soja para as análises. 

As amostras de grãos, ao serem recebidas no do Núcleo Tecnológico 
de Sementes e Grãos “Dr. Nilton Pereira da Costa” da Embrapa Soja em 
Londrina, PR, foram divididas em duas partes iguais em equipamento homo-
geineizador/quarteador. Uma das sub-amostras, de aproximadamente 1,5 kg, 
foi destinada para realizar a classificação comercial pela análise dos defeitos 
conforme a Instrução Normativa Nº 11, de 15 de maio de 2007 e Instrução 
Normativa Nº 37 de 27 de julho de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (BRASIL, 2007a; 2007b), e também a detecção da presen-
ça de insetos-praga e suas partes contaminantes das amostras. A segunda 
sub-amostra, de aproximadamente 1,5 kg, foi subdividida no mesmo equipa-
mento em duas partes iguais de aproximadamente 0,75 kg e destinadas as 
análises de: a) proteína, óleo, acidez e clorofila; b) análises física, fisiológica, 
sanitária e mistura genética.

A base de dados utilizada nos cálculos que necessitam do valor recebido pela 
venda da soja consiste nos preços de venda do grão dispostos no levanta-
mento da CONAB (2018b). Os dados do referido levantamento refletem o ano 
de 2017, sendo que foram utilizados os preços mensais médios de venda em 
cada estado analisado. Enfatiza-se que estes valores mensais foram corrigi-
dos para dezembro do referido ano, por meio do IGP-DI.

Teor de proteína nos grãos colhidos no Brasil
A soja é um alimento calórico-proteico importante para diminuir a desnutrição 
no mundo. Além disso, é uma alternativa proteica de boa qualidade para ve-
getarianos, possui uma fração lipídica rica em ácidos graxos poli-insaturados, 
carboidratos com atividade prebiótica e fibras solúveis e insolúveis (Tabela 3).

Tabela 3 - Composição centesimal média da soja em grão.

Umidade
(g/100g)

Proteínas
(g/100g)

Lipídios
(g/100g)

Carboidratos 
(g/100g) Cinzas

(g/100g)
Energia
(Kcal)

Açúcares Fibras

11,0 36,5 20,0 10,00 17,00 5,5 417

Fonte: USDA Nutrient Database.
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A qualidade tecnológica da soja está associada a atributos quantitativos e 
qualitativos. Os atributos quantitativos estão relacionados com o teor de umi-
dade e, principalmente, de lipídios e proteínas, que são os dois componentes 
de alto valor comercial para a produção dos derivados de soja tais como: 
óleo bruto, óleo degomado, óleo refinado desodorizado, farelos proteicos, 
farinhas, concentrados e isolados proteicos. Entretanto, os atributos qualitati-
vos das frações lipídica e proteica (composta por globulinas, glutelinas, albu-
minas e prolaminas) da soja são extremamente importantes para caracterizar 
a qualidade tecnológica e destinar os grãos para a produção de diferentes 
produtos e linhas de processamento.  

Quantidade e qualidade da proteína 
presente nos grãos de soja
Dentre as proteínas vegetais, a proteína da soja é uma excelente opção para 
substituir as proteínas animais, do ponto de vista nutricional, pois contém 
todos os aminoácidos essenciais, e em proporção adequada, excetuando-se 
apenas os aminoácidos sulfurados (metionina e cistina), com níveis baixos de 
concentração (Canto; Turatti, 1989).

O uso de produtos proteicos de soja pela indústria alimentícia tem aumen-
tado devido ao seu custo relativamente baixo, e principalmente, a suas ca-
racterísticas funcionais ou tecnológicas. A capacidade que as proteínas de 
soja possuem para melhorar certas propriedades num sistema alimentar (por 
exemplo, a formação e estabilização de emulsões) depende de numerosos 
fatores (Hutton; Campbel, 1977; Wang et al., 1997). Entre estes estão condi-
ções e local de cultivo, condições de colheita e armazenamento dos grãos. 
O grau de maturação, cultivar, condições de estocagem, porcentual de grãos 
danificados e o processamento alteram as propriedades físico-químicas e 
funcionais das proteínas da soja, principalmente, a capacidade de absorção 
de água ou óleo, solubilidade, dispersibilidade, extensibilidade, viscosidade, 
espumabilidade, capacidade de gelificação, capacidade emulsificante e de 
absorção de aromas (Genovese; Lajolo, 1992; Carrão-Panizzi et al., 2006). 

As aplicações tecnológicas dos produtos proteicos de soja dependem de 
suas propriedades funcionais, que variam de acordo com o grau de desna-
turação sofrido pelas proteínas (Wagner; Añon, 1990). As proteínas da soja 
são sensíveis as diferentes condições de desnaturação. Como a maioria dos 
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alimentos processados sofrem tratamentos térmicos durante seu processa-
mento, a desnaturação pelo calor, principalmente o calor úmido, é de interes-
se particular, pois diminui a solubilidade das proteínas.

Valor pago por teor de proteína no grão
A USSEC (United States Soybean Export Council) é o órgão responsável 
pela elaboração o relatório da qualidade da soja nos Estados Unidos. Como 
relatado no relatório referente ao ano de 2017 (USSEC, 2017), o teor médio 
de proteína da soja produzida do país norte-americano foi de 34,70% entre 
2006 e 2015, caindo para 34,1% na safra 2017.

No Brasil, a Embrapa Soja realizou a análise da qualidade da soja no Brasil 
nas safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17, alcançando dez estados produtores, 
que foram responsáveis por 93,45% da produção nacional do grão na safra 
2016/17. Além disso, foram concluídos relatórios referentes às safras 2014/15 
e 2015/16, estando em elaboração o relatório da safra 2016/17 (Lorini, 2016; 
2017). Os relatórios elaborados contemplam a análise de 20 atributos de qua-
lidade, entre os quais o teor de proteína.

O teor médio de proteína observado na soja brasileira nas três referidas 
safras foi 36,69%, de tal modo que a soja produzida no País tem um teor 
proteico 1,99% superior àquele verificado para os Estados Unidos. Para um 
detalhamento desse atributo de qualidade da soja brasileira, a Tabela 4 traz 
um retrato de área e produção de soja nos 10 estados onde foi realizada a 
análise do teor de proteína, combinado com: (1) os teores médios de proteí-
na verificados; e (2) os valores médios pagos por percentual de proteína na 
tonelada do grão em 2017.

O valor pago por percentual de proteína na soja variou entre R$ 25,57 t-1 e  
R$ 28,79 t-1. O primeiro fator que afeta o supracitado valor é o preço da soja, 
de tal forma o menor valor médio pago por percentual de proteína no grão em 
2017 foi observado no estado do Mato Grosso, justamente onde a tonelada 
da soja tem o menor preço de venda (R$ 938,06 t-1).
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Tabela 4. Preços médios pagos por percentual de proteína no grão de soja 
em 2017.

Estado Área
(ha)

Produção
(t)

Proteína
(%)

Preço
(R$/t)

Pago por 
%

(R$/t)
Mato Grosso 9.322.800 30.513.500 36,68 938,06 25,57

Paraná 5.249.600 19.586.300 36,47 1.027,21 28,17

Rio Grande do Sul 5.569.600 18.713.900 36,53 1.029,58 28,18

Goiás 3.278.500 10.819.100 36,33 964,67 26,55

Mato Grosso do Sul 2.522.300 8.575.800 37,07 984,12 26,55

Bahia 1.580.300 5.123.300 37,61 1.006,47 26,76

Minas Gerais 1.456.100 5.067.200 36,95 1.017,75 27,54

São Paulo 895.300 3.084.300 36,42 1.048,41 28,79

Tocantins 964.000 2.826.400 37,54 1.011,70 26,95

Santa Catarina 640.400 2.292.600 37,16 1.038,34 27,94

Fonte: adaptado de CONAB (2018b).

O segundo fator influenciador é o percentual de proteína da soja em si, pois, 
sob uma mesma condição de preço de venda, quanto maior for o teor protei-
co, menor será o valor pago pelo percentual de proteína no grão. Por exem-
plo, embora a cotação da soja na Bahia (R$ 1.006,47 t-1) tenha sido leve-
mente inferior àquela verificada para Minas Gerais (R$ 1.017,75 t-1) em 2017, 
o valor pago por percentual de proteína na tonelada do grão no estado do 
Nordeste foi significativamente inferior. Em outro exemplo, embora o preço da 
soja em Mato Grosso do Sul (R$ 984,12 t-1) tenha sido superior ao alcançado 
em Goiás (R$ 964,67 t-1), o valor pago por percentual de proteína na tonelada 
do grão nos estados se equivaleu, uma vez que a soja produzida no estado 
do Mato Grosso do Sul obteve maior teor proteína no grão, se contrapondo 
ao fator mercado.

Além dos teores médios de proteína, as análises também consideram con-
dições extremas. Nesse sentido, a Tabela 5 contém os menores e maiores 
teores de proteína observados na soja, nos 10 supracitados estados, com os 
respectivos valores pagos por percentual de proteína. Um primeiro aspecto 
importante é que foram colhidos grãos com teores de proteína muito abaixo 
da média, com destaque para os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, 
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Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, onde a soja chegou a apre-
sentar teores de proteína inferiores a 32,00%. Em relação a esse cenário, 
o preço pago por percentual proteico na tonelada do grão, nos estados do 
Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, superou a marca 
dos R$ 33,00, cenário que desfavorece os compradores da soja, entre os 
quais, a indústria. Os estados de Mato Grosso e Goiás não superaram tal 
marca em virtude do menor preço da soja nestes estados, que atenuou o 
impacto de um baixo teor de proteína no grão.

O segundo aspecto importante é que, por outro lado, também foram obser-
vados teores bastante elevados de proteína na soja. Nos estados de Santa 
Catarina, Mato Grosso e Bahia, houve grãos colhidos com teor proteico su-
perior a 41,00%. E, em São Paulo, Tocantins, Paraná e Mato Grosso do Sul, 
a soja chegou a obter teores de proteína superiores a 40,00% (Tabela 5). 
Considerando o mercado (preço de venda) e o fator técnico (teor de proteí-
na), foram observados valores pagos por percentual de proteína no grão infe-
riores a R$ 25,00, contexto que favorece aos compradores, da indústria aos 
importadores de soja em grão, com destaque para a China que foi o destino 
de 78,9% das importações brasileiras do produto em 2017.

Tabela 5. Preços pagos por percentual de proteína no grão de soja em 2017, 
considerando menor e maior teor observado.

Estado

Menores teores 
proteicos

Maiores teores 
proteicos Diferença 

(R$/t)
Teor (%) Pago por 

% (R$/t) Teor (%) Pago por 
% (R$/t)

Mato Grosso 30,40 30,86 41,35 22,69 8,17
Paraná 29,55 34,76 40,18 25,57 9,20
Rio Grande do Sul 32,93 31,27 39,55 26,03 5,23
Goiás 30,51 31,62 39,91 24,17 7,45
Mato Grosso do Sul 28,65 34,35 40,00 24,60 9,75
Bahia 32,96 30,54 41,28 24,38 6,15
Minas Gerais 30,35 33,53 39,94 25,49 8,05
São Paulo 31,28 33,52 40,32 26,01 7,51
Tocantins 35,73 28,31 40,30 25,10 3,21
Santa Catarina 33,77 30,75 41,89 24,79 5,96

Fonte: adaptado de CONAB (2018b).



14 Circular Técnica 145

Um último ponto interessante é a significativa diferença entre menor e maior 
valor pago por percentual de proteína na tonelada do grão. Nos estados do 
Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Goiás, 
essa diferença é superior a R$ 7,00, o que se deveu ao significativo intervalo 
entre menor e maior teores proteicos. No caso do Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e Paraná, esse intervalo superou a marca de 10,00%.

Grãos avariados na sojicultura brasileira
Os defeitos dos grãos de soja colhidos permitem avaliar a qualidade da safra 
e determinar seu uso em função das necessidades de cada cadeia alimentar 
associada. No Brasil, a classificação da soja é regulamentada pela Instrução 
Normativa Nº 11, de 15 de maio de 2007 e Instrução Normativa Nº 37 de 
27 de julho de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(BRASIL, 2007a; 2007b), permitindo identificar entre os fornecedores de ma-
téria-prima aqueles que atendem às exigências do mercado. Isto garante que 
o produto adquirido seja realmente o ofertado e possibilita o reconhecimento 
do produto de melhor qualidade. Estas normativas determinam os defeitos, 
regras e limites de enquadramento da soja que será comercializada. 

Por estas normativas, a soja é classificada pela aptidão de uso e são aplica-
dos os descontos para os itens que ultrapassarem os limites estabelecidos no 
momento da comercialização. Dentre os principais defeitos, podem-se citar:

Avariados:

• Grãos ardidos: grãos ou pedaços de grãos que se apresentam visivel-
mente fermentados em sua totalidade e com coloração marrom escura 
acentuada, afetando o cotilédone.

• Grãos mofados: grãos ou pedaços de grãos que se apresentam com 
fungos (mofo ou bolor) visíveis a olho nu. A tolerância deste defeito é de 
6% na comercialização dos grãos.

• Grãos fermentados: grãos ou pedaços de grãos que, em razão do pro-
cesso de fermentação, tenham sofrido alteração visível na cor do cotilé-
done que não aquela definida para os ardidos.
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• Grãos danificados: grãos ou pedaços de grãos que se apresentam com 
manchas na polpa alterados e deformados, perfurados ou atacados por 
doenças ou insetos, em qualquer de suas fases evolutivas.

• Grãos imaturos: grãos de formato oblongo, que se apresentam intensa-
mente verdes, por não terem atingido seu desenvolvimento fisiológico 
completo e que podem se apresentar enrugados.

• Grãos chochos: grãos com formato irregular que se apresentam enruga-
dos, atrofiados e desprovidos de massa interna.

• Grãos germinados: grãos ou pedaços de grãos que apresentam visivel-
mente a emissão da radícula.

• Grãos queimados: grãos ou pedaços de grãos carbonizados. A tolerân-
cia de queimados é de 1% na comercialização dos grãos, e a tolerância 
de ardidos mais queimados é de 4%.

Os grãos avariados compreendem a soma dos defeitos de: ardidos, mofados, 
fermentados, danificados, imaturos, chochos, germinados e queimados, com 
tolerância de 8% na comercialização dos grãos.

Amassados: grãos que se apresentam esmagados, com os cotilédones e 
tegumento rompidos por danos mecânicos, estando excluídos deste defeito 
os grãos que se apresentam trincados em seu tegumento.

Partidos e quebrados: pedaços de grãos, inclusive cotilédones, que ficam re-
tidos na peneira de crivos circulares de 3,0 mm (três milímetros) de diâmetro.

Observação: A soma dos amassados, partidos e quebrados tem a tolerância 
de 30% na comercialização dos grãos.

Esverdeados: grãos ou pedaços de grãos com desenvolvimento fisiológico 
completo que apresentam coloração totalmente esverdeada no cotilédone. A 
tolerância deste defeito é de 8% na comercialização dos grãos.

Mancha purpura:  grãos que apresentam manchas arroxeadas no tegumento.

Mancha café ou derramamento de hilo: grãos que apresentam manchas 
escuras a partir do hilo.
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Matérias estranhas e impurezas: todo material que vazar através de penei-
ras que tenham as seguintes características: espessura de chapa de 0,8 mm 
(zero vírgula oito milímetros); quantidade de furos de 400/100 cm2 (quatro-
centos por cem centímetros quadrados); diâmetro dos furos de 3,0 mm (três 
milímetros) ou que nelas ficarem retidos, mas que não seja soja, inclusive as 
vagens não debulhadas; a casca do grão de soja (película) retida na peneira 
não é considerada impureza. A tolerância de matérias estranhas e impurezas 
é de 1% na comercialização dos grãos.

A IN11, no seu artigo 8º, descreve que “será desclassificada e proibida a sua 
internalização e comercialização, a soja que apresentar uma ou mais das ca-
racterísticas indicadas: mau estado de conservação; percentual de defeitos 
graves superior a 12% (doze por cento) para a soja destinada diretamente 
à alimentação humana; percentual de defeitos graves superior a 40% (qua-
renta por cento) para a soja destinada a outros usos; odor estranho (ácido 
ou azedo) de qualquer natureza, impróprio ao produto, que inviabilize a sua 
utilização; presença de insetos vivos, mortos ou partes desses no produto já 
classificado e destinado diretamente à alimentação humana; e presença de 
sementes tóxicas, na soja destinada diretamente à alimentação humana”.

O processo de enquadramento dos defeitos da soja é realizado manualmente 
por um operador habilitado (classificador de grãos) em cursos de classifica-
ção de grãos em empresas homologadas pelo MAPA em transações oficiais 
e por treinamento próprio na comercialização não oficial.

Perdas por grãos avariados no Brasil
Além do domínio técnico da produção (domínio agronômico), determinadas 
ações por parte do agricultor rural são preponderantes para o sucesso do 
negócio agrícola. Em primeiro lugar, é necessária a adoção de uma gestão de 
custos cuidadosa e acurada, que permita racionalizar os gastos incorridos na 
prática produtiva. Contudo, também será preciso maximizar a receita gerada 
na venda das safras das culturas econômicas do sistema de produção ado-
tado. Assim, uma segunda necessidade é a maximização das produtividades 
das referidas culturas, para que o agricultor atinja uma escala de produção 
capaz de remunerá-lo financeiramente.

Além disso, o agricultor deve acompanhar o mercado dos produtos cultivados 
para tomar melhores decisões em relação às ferramentas a serem adotadas 
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na comercialização da produção agrícola, como realização de troca (opera-
ções de barter), venda antecipada, operação em mercado futuro, especula-
ção via armazenagem e operações de hedge, entre outras.

Porém, em relação à soja, mesmo que o cenário mercadológico seja favo-
rável, o agricultor tenha o domínio técnico da sua produção e a gestão de 
custos, receitas e comercialização da safra seja eficiente, um determinado 
fator pode afetar o negócio agrícola: descontos por grãos avariados. Nesse 
contexto, foram levantados três parâmetros estaduais para a soja produzida 
no Brasil: (a) o percentual médio de grãos avariados; (b) o percentual médio 
de grãos colhidos que excederam o limite de 8% de avariados; (3) o percen-
tual médio de grãos avariados, entre aqueles que excederam o limite de 8%. 
Além disso, houve a segmentação dos grãos avariados conforme os possí-
veis defeitos.

A Tabela 6 aponta o percentual da soja colhida cujos avariados excederam o 
limite de 8%, a média de avariados entre estes grãos que excederam o limite 
e a consequente perda gerada por hectare. Estes parâmetros propiciaram 
estimar o impacto de grãos avariados na produção de soja brasileira, tendo 
como base a safra 2016/17. A Figura 2 traz um mapa das perdas econômicas 
geradas por estado sojicultor.

As menores perdas econômicas foram observadas nos estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, uma vez que apenas uma pequena parcela da 
soja colhida excedeu o limite tolerado e a média de avariados destes grãos 
que excederam a tolerância foi pouco superior a 8,0% (10,7% e 10,5%, res-
pectivamente, para SC e RS).

Os estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Tocantins tiveram perdas 
econômicas entre R$ 10,4 milhões e R$ 19,5 milhões. Uma ressalva é que 
São Paulo apresentou um percentual significativo de soja colhida cujos grãos 
avariados excederam o limite de 8%, de tal forma, que se o estado mantiver o 
crescimento de área e alcançar uma escala produtiva substancial, as perdas 
econômicas tendem a se tornar significativas.
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Tabela 6. Perdas por grãos avariados

UF Acima de 
8%

Média 
acima de 

8%

Perda (R$ 
ha-1)

Área 
(milhões 

ha)

Perda 
(milhões 

R$)
MS 49,0% 17,5% 155,8 2,522 392,9

PR 34,7% 12,4% 58,5 5,250 307,1

MT 18,5% 11,4% 19,3 9,323 179,5

GO 18,9% 11,7% 22,4 3,279 73,3

MG 10,0% 11,8% 13,4 1,456 19,5

SP 22,8% 10,5% 20,2 0,895 18,0

BA 3,6% 15,3% 8,6 1,580 13,6

TO 9,1% 12,0% 10,8 0,964 10,4

RS 1,1% 10,5% 1,0 5,570 5,3

SC 3,4% 10,7% 3,4 0,640 2,2

Impacto nos dez estados 1.021,8

O estado de Goiás também apresentou um significativo percentual de grãos 
avariados acima da tolerância de 8%. Em virtude da escala de produção de 
soja do estado, verificou-se um impacto negativo substancial para os agricul-
tores estaduais (R$ 73,3 milhões).

No Mato Grosso, principal sojicultor nacional, a perda por hectare ficou próxi-
mo àquela observada no estado de São Paulo. Todavia, a escala de produção 
de grão no estado do Centro-Oeste faz com que seus agricultores tenham 
uma perda bastante elevada em decorrência de grãos avariados (R$ 179,5 
milhões).

As maiores perdas econômicas foram observadas nos estados do Mato 
Grosso do Sul e Paraná. Em primeiro lugar, um percentual elevado da soja 
colhida nos dois estados excedeu o limite de 8%, sendo que no Mato Grosso 
do Sul quase metade dos grãos estiveram sob esta condição. Além disso, 
no estado do Centro-Oeste, a média de grãos avariados entre aqueles que 
excederam tal tolerância foi significativamente alta (17,5%). Estes aspectos, 
somados à escala de produção da soja dos estados, fizeram com que os agri-
cultores do Mato Grosso do Sul e Paraná alcançassem perdas de R$ 392,9 
milhões e R$ 307,1 milhões respectivamente.
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Figura 2. Mapa de perdas por grãos avariados no Brasil (em R$ milhões).

A perda econômica alcançou um valor superior a R$ 1,0 bilhão nos dez esta-
dos avaliados, evidenciando que os grãos de soja avariados constituem um 
problema de grande magnitude para o agronegócio brasileiro. Os principais 
defeitos observados foram os grãos fermentados e danificados por perceve-
jos que responderam por 84,6% dos defeitos existentes naqueles grãos de 
soja avariados, que excederam a tolerância de 8%.
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Considerações finais

Um ponto diferencial da soja produzida no Brasil é seu teor de proteína, supe-
rior ao observado nos Estados Unidos, principal concorrente do País no mer-
cado mundial do grão. Sem dúvida, este é um aspecto favorável, tanto para 
a indústria brasileira consumidora de soja quanto para países que importam 
o grão em larga escala, como é o caso da China. Contudo, como aspecto 
preocupante, nas três safras da análise foi verificado a existência de grãos 
colhidos com baixo teor de proteína, situação que desfavorece os compra-
dores de soja. Nesse sentido, o monitoramento das safras e a realização de 
ações proativas da cadeia produtiva do grão serão fundamentais para evitar 
um quadro futuro em que ocorra a queda no teor de proteína de soja no Brasil 
e que o País perca este diferencial.

Em relação aos grãos avariados, o cenário observado é bastante alarmante, 
uma vez que percentual significativo da soja colhida em vários estados exce-
deu a tolerância de 8%, gerando uma perda substancial aos agricultores. Isto 
reforça a necessidade de se ampliar ações de transferência de tecnologia re-
lacionada a boas práticas que permitam atenuar a perda expressiva incorrida 
por grãos avariados no Brasil.
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