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Introdução 

O presente documento foi elaborado com base no GB/T 1.1-2020 “Diretrizes para Padronização: 

Parte 1: Regras para a Estrutura e Redação de Documentos de Padrão”. 

O presente documento substituirá o GB 1352-2009 “Soja”. 

As principais diferenças técnicas entre o presente documento e o GB 1352-2009 são as seguintes: 

-- Foi expandido o âmbito das disposições obrigatórias, passando de disposições específicas 

a todo o texto do documento. 

      -- Foi alterado o escopo de aplicação. 

      -- Foi retificada a definição de grãos perfeitos, de soja com índice elevado de óleo e de soja 

com índice elevado de proteína. 

      -- Foi alterado o requisito do percentual de grãos danificados. 

      -- Foram reajustados os parâmetros da qualidade da soja com índice elevado de proteína. 

      -- Foi adicionada a classe “fora de tipo” na classificação de soja. 

 

O presente documento foi proposto pela Administração Estatal de Reservas Alimentares e 

Materiais e é da sua responsabilidade. 

Os padrões historicamente publicados a serem substituídos pelo presente documento são: 

       -- GB1352-1978, GB1352-1986, GB 1352-2009 
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SOJA 

1. Escopo 

O presente Padrão define termos relacionados a soja e estabelece requisitos de classificação, 

qualidade, métodos de inspeção, marcação ou rotulagem, embalagem, armazenamento e transporte 

de soja. 

O presente Padrão aplica-se aos grãos de soja comercial comprados, armazenados, transportados, 

processados e vendidos. 

2. Documentos normativos de referência 

As disposições dos documentos normativos abaixo listados, que são citadas neste Padrão, são 

incorporadas neste Padrão. No caso dos documentos citados com menção da data, é aplicável 

apenas a versão correspondente a essa data. Quanto aos documentos sem mencionar a data de 

adoção, são aplicáveis as versões mais recentes (incluindo todas as emendas e revisões) destes 

documentos.  

GB/T 191 Embalagem - Marcação de Armazenamento e Transporte de Mercadorias 

GB 5009.3 Padrão Nacional de Segurança dos Alimentos – Determinação da Umidade nos 

Alimentos 

GB 5009.5 Padrão Nacional de Segurança dos Alimentos – Determinação da Proteína nos 

Alimentos 

GB 5009.6-2016 Padrão Nacional de Segurança dos Alimentos – Determinação da Gordura nos 

Alimentos 

GB/T 5490 Inspeção de Grãos e Óleos - Regulamento Geral 

GB/T 5491 Inspeção de Grãos e Oleaginosas - Métodos de Amostragem e Separação de Amostras 

GB/T 5492 Inspeção de Grãos e Óleos - Identificação da Cor, Odor e Sabor dos Grãos e Sementes 

Oleaginosas 

GB/T 5493 Inspeção de Grãos e Óleos – Determinação da Pureza do Tipo e da Sua Mistura  

GB/T 5494 Inspeção de Grãos e Óleos – Determinação de Matérias Estranhas e Impurezas e Grãos 

com Defeitos 
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3. Definições de termos 

As seguintes definições de termos são aplicáveis ao presente Padrão. 

3.1 grão perfeito (sound kernel) 

Grãos integrais com coloração normal. 

3.2 grão imaturo (immature kernel) 

Grãos que não são cheios, cuja parte murchada ou enrugada representa no mínimo a metade 

da superfície do grão ou a parte esverdeada do cotilédone representa no mínimo a metade do 

cotilédone (exceto a soja com interior verde), apresentando diferenças visíveis dos grãos 

normais. 

3.3 grão partido e quebrado (splits, borken kernel) 

Grãos cujo cotilédone quebrado representa o mínimo de um quarto do grão. 

3.4 grão danificado (damanged kernel) 

Grãos de soja mordidos por insetos, mofados, germinados ou danificados por bactérias, geada, 

calor ou outros motivos 

3.4.1 grão mordido por insetos (insect-bored kernel, weeviled kernel) 

Grãos picados por insetos com seu cotilédone danificado 

3.4.2 grão manchado (diseased kernel, mottled kernel) 

Grãos com manchas na superfície e seu cotilédone danificado 

3.4.3 grão mofado (mouldy kernel) 

Grãos com mofas 

3.4.4 grão germinado (sprouted kernel) 

Grãos cujo broto ou radícula saiu do tegumento ou grãos inchados que absorveram umidade 

e não recuperaram seu tamanho anterior. 

3.4.5 grão danificado por geada (frost-damaged kernel) 

Grãos claros e danificados por geada ou grãos cujo cotilédone é rígido com cor verde escura 

3.4.6 grão danificado por calor (heat-damaged kernel) 

Grão cujo cotilédone foi danificado por calor e apresenta visivelmente a mudança da cor  

3.5 matéria estranha e impureza (impurities, useless material) 

Matérias que não sejam sojas retidas nas amostras após o processo de peneiramento, incluindo: 

Matérias que vazarem através da peneira, impurezas inorgânicas e orgânicas. 
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3.5.1 matéria que vazar através da peneira (screenings, fines) 

Todo o material que vazar através da peneira com malha de 3,00 mm de diâmetro. 

3.5.2 impureza inorgânica (inorganic impurities) 

Solo, pedras, areias, pedaços de tijolo e outras matérias inorgânicas.  

3.5.3 impureza orgânica (organic impurities) 

Grãos de soja sem valor de uso, grãos de outras variedades e outras matérias orgânicas. 

3.6 percentual de grãos perfeitos (percent of sound kernel) 

O percentual de grãos perfeitos em peso na amostra. 

3.7 percentual de grãos danificados (percent of damaged kernel) 

O percentual de grãos danificados em peso na amostra. 

3.8 percentual de grãos danificados por calor (percent of heat-damaged kernel) 

O percentual de grãos danificados por calor em peso na amostra. 

3.9 grão com índice elevado de óleo (high-oil soya bean)  

Grãos de soja cujo teor de gordura (em base seca) não é inferior a 20,0%. 

3.10 grão com índice elevado de proteína (high-protein soya bean) 

Grãos de soja cujo teor de proteína (em base seca) não é inferior a 40,0%. 

 

4. Classificação 

De acordo com a coloração do tegumento, a soja é classificada em: 

a) Soja amarela: soja cujo tegumento é de cor amarela, amarela clara e o hilo de cor amarela-

marrom, marrom claro ou marrom escuro, cuja participação não é inferior a 95% no total de grãos. 

b) Soja verde: soja cujo tegumento é de cor verde representa no mínimo 95% no total de grãos. Há 

uma subdivisão de acordo com a cor do cotilédone em duas: soja verde cujo interior se mostra 

verde e soja verde cujo interior se mostra amarelo. 

c) Soja preta: soja cujo tegumento é de cor preta representa no mínimo 95% no total de grãos. Há 

uma subdivisão de acordo com a cor do cotilédone em duas: soja preta cujo interior se mostra 

verde e soja preta cujo interior se mostra amarelo. 

d) Outras: Soja cujo tegumento é unicolor, por exemplo, de cor marrom ou vermelha, ou bicolor 

(o tegumento possui duas cores e uma delas é marrom ou preto que representa no mínimo a metade 

da superfície do grão) que representa no mínimo 95% no total de grãos. 

e) Misturada: soja que não se enquadra nas classes a), b), c) e d). 
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De acordo com a composição de soja, é classificada em soja com índice elevado de óleo e soja 

com índice elevado de proteína. 

 

5. Requisitos de qualidade 

5.1 A qualidade da soja deve atender às especificações previstas na tabela 1. 

Tabela 1: Parâmetros de qualidade da soja 

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. 

 

5.2 A qualidade da soja com índice elevado de óleo deve atender às especificações previstas na 

tabela 2 

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

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

mal 2 ≥21,0 
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3 ≥20,0 

 

5.3 A qualidade de soja com índice elevado de proteína deve atender às especificações previstas 

na tabela 3 

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

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 

 

6. Métodos de inspeção 

6.1 Amostragem e separação de amostras: siga as especificações previstas no GB/T 5491. 

6.2 Percentual de grãos perfeitos: siga as especificações previstas no Anexo A.  

6.3 Percentual de grãos danificados: siga as especificações previstas no Anexo A.  

6.4 Percentual de grãos danificados por calor: siga as especificações previstas no Anexo A.  

6.5 Matérias estranhas e impurezas: siga as especificações previstas no GB/T 5494. 

6.6 Determinação da umidade: siga as especificações previstas no GB 5009.3. 

6.7 Cor e odor: siga as especificações previstas no GB/T 5492. 

6.8 Grãos de outras cores: siga as especificações previstas no GB/T 5493. 

6.9 Teor de proteína: siga as especificações previstas no GB 5009.5, onde o fator de conversão de 

nitrogênio em proteína é de 6,25 e utilize a fórmula (1) para o cálculo do resultado: 

𝑋 ,  =
( )

× 100                                                                                                   (1) 

Na fórmula: 

Xp, em seca representa o teor de proteína na amostra, cuja unidade é g/100g (em base seca) 

 Xp é o teor de proteína calculado com base no GB 5009.5, cuja unidade é g/100g 

W representa o teor de umidade na amostra, cuja unidade é g/100g 
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6.10 Teor de gordura: siga as especificações previstas no 1º método do GB 5009.6-2016, e 

utilize a fórmula (2) para calcular o resultado: 

𝑋 ,  =
( )

× 100                                                                                           (2) 

Na fórmula: 

Xo, em seca representa o teor de gordura na amostra, cuja unidade é g/100g (em base seca). 

 Xo é o teor de gordura calculado conforme o GB 5009.6, cuja unidade é g/100g. 

W representa o teor de umidade na amostra, cuja unidade é g/100g. 

 

7. Regras de inspeção: 

7.1 As regras gerais de inspeção seguem os estabelecidos no GB/T 5490. 

7.2 Um lote de inspeção deve conter grãos de soja da mesma variedade, origem, ano de colheita, 

unidade de transporte e de armazenamento.  

7.3 A soja é classificada de acordo com o percentual de grãos perfeitos. Outros parâmetros se 

aplicam de acordo com os regulamentos nacionais relevantes.  

7.4 A soja com índice elevado de óleo é classificada conforme o teor de gordura, não podendo ser 

considerada soja com índice elevado de óleo quando seu teor de gordura se encontrar inferior 

ao mínimo requisitado. Outros parâmetros se aplicam de acordo com os regulamentos 

nacionais relevantes.  

7.5 A soja com índice elevado de proteína é classificada conforme o teor de proteína, não podendo 

ser considerada soja com índice elevado de proteína quando seu teor de proteína se encontrar 

inferior ao mínimo requisitado. Outros parâmetros se aplicam de acordo com os regulamentos 

nacionais relevantes.  

 

8. Marcação ou rotulagem 

8.1 Devem constar o nome do produto, bem como a classe, tipo, origem e ano de colheita de soja 

na embalagem ou no documento acompanhado. 

8.2 A marcação da soja pré-embalada deve estar em consonância com os padrões nacionais 

relacionados.  

8.3  A marcação de transporte e armazenamento na embalagem secundária deve observar as 

especificações previstas no GB/T 191. 
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8.4 No caso de soja transgênica, deve constar a marcação específica de acordo com os 

regulamentos nacionais relevantes. 

 

9. Embalagem, armazenamento e transporte 

9.1 Embalagem  

As embalagens devem estar limpas, resistentes, sem danos, com costuras seguras e bem 

fechadas para evitar o vazamento de grãos e conferir uma proteção apropriada contra a 

contaminação e odor anormal. Os grãos de soja transgênica devem ser embalados 

separadamente. 

9.2 Armazenamento  

O produto deve ser armazenado em armazéns limpos e secos com condições apropriadas contra 

chuva, umidade, pragas, ratos e sem odor indesejável, não podendo ser armazenado junto a 

substâncias nocivas ou matérias com alto teor de umidade. 

9.3 Deve utilizar meios de transporte e recipientes que cumpram os requisitos higiênico-sanitários 

para transportar o produto. Durante o transporte, deve evitar a contaminação do produto e 

danos causados pela chuva e umidade.  
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Anexo A 

(Anexo normativo) 

Métodos de inspeção de percentual de grãos perfeitos, grãos danificados e grãos danificados por 

calor 

A.1 Instrumentos e utensílios 

A.1.1 Balança, sensibilidade de 0,01g 

A.1.2 Peneira de grãos 

A.1.3 Divisor e placa para separação de amostras 

A.1.4 Bandeja de análise, pequeno recipiente e pinça, etc. 

 

A.2 Métodos de operação  

Prepare a amostra de 500g (m1) de acordo com o GB/T 5491, peneire duas vezes de acordo com o 

método previsto no GB/T 5494 e separe as grandes matérias estranhas e impurezas retidas na 

peneira e as que vazarem através da peneira para pesá-las juntos (m2). Das amostras verificadas 

isentas de grandes matérias estranhas e impurezas, pese 100g (m3) de amostra, coloque-a na 

bandeja de análise e selecione separadamente as matérias estranhas e impurezas (m4), grãos 

danificados (m5), grãos imaturos, partidos e quebrados (m6) para pesar (m4, m5, m6), onde os grãos 

danificados por calor devem ser retirados separadamente (remove a casca caso necessário e 

observe se a cor do cotilédone mudou) para pesar (m7). 

 

A.3 Cálculo dos resultados 

A.3.1 O percentual de grãos perfeitos deve ser calculado conforme a fórmula (1): 

                    𝑋 = 1 − × × 100....................................(1) 

Na fórmula: 

         X1 — Percentual de grãos perfeitos, % 
         m1— Peso da amostra não verificada, g 

         m2 — Peso das matérias estranhas e impurezas na amostra não verificada, g 

         m3 — Peso da amostra verificada, g 

         m4 — Peso das matérias estranhas e impurezas na amostra verificada, g 
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         m5 — Peso de grãos danificados, g 

        m6 — Peso de grãos imaturos, partidos e quebrados, g 

 

Duas análises devem ser realizadas e a média de dois resultados correspondentes, entre os quais a 

tolerância de diferença é de até 1,0%, será considerada como o resultado final da inspeção com 

arredondamento até primeira casa decimal.  

 

A.3.2 O percentual de grãos danificados deve ser calculado conforme a fórmula (2): 

𝑋 = 1 − × × 100.........................................(2) 

Na fórmula: 

         X2 — Percentual de grãos danificados, % 

         m1— Peso da amostra não verificada, g 

         m2 — Peso das matérias estranhas e impurezas na amostra não verificada, g 

         m3 — Peso da amostra verificada, g 

         m5 — Peso de grãos danificados, g 

 

Duas análises devem ser realizadas e a média de dois resultados correspondentes, entre os quais a 

tolerância de diferença é de até 0,5%, será considerada como o resultado final da inspeção com 

arredondamento até primeira casa decimal.  

 

A.3.3 O percentual de grãos danificados por calor deve ser calculado conforme a fórmula (3): 

𝑋 = 1 − × × 100..............................................(3) 

Na fórmula: 

         X3 — Percentual de grãos danificados por calor, % 

         m1— Peso da amostra não verificada, g 

         m2 — Peso das matérias estranhas e impurezas na amostra não verificada, g 

         m3 — Peso da amostra verificada, g 

         m7 — Peso de grãos danificados por calor, g 
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Duas análises devem ser realizadas e a média de dois resultados correspondentes, entre os quais a 

tolerância de diferença é até 0,2%, será considerada como o resultado final da inspeção com 

arredondamento até primeira casa decimal.  


