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Histórico

Na safra 2009/10 foi reportado pelos compradores internacionais, na sala de

negociações da Abrapa no International Cotton Association – ICA, que a

qualidade do algodão vendido e exportado não correspondia a que estava

sendo entregue.



Standard Brasil HVI (SBRHVI) é o programa 

que tem como objetivo garantir o resultado de 

origem e, consequentemente,

dar credibilidade e transparência para os 

resultados de análise

de HVI realizados pelos laboratórios de 

classificação instrumental que operam no 

Brasil.

Para isso, está estruturado em 3 pilares:

O que é o Programa SBRHVI?



• O CBRA irá monitorar os laboratórios participantes por meio dos programas.

• Todos os participantes precisam estar integrados no sistema.

• Para dar confiabilidade é preciso harmonizar os procedimentos e capacitar os envolvidos.

1.1. Programa Algodão CBRA de Checagem

1.2. Programa Algodão de Reteste

1.3. Programa Algodão Brasileiro de Verificação 

Interna

1.4. Programa Interlaboratorial Brasileiro

1.5. Certificação ICA Bremen

Banco de dados da qualidade

Integração e comunicação

com SAI/Sinda/ABR

Publicação das características

intrínsecas e extrínsecas

Transparência via portal 

da Abrapa

Orientação aos
laboratórios

1. Visitas técnicas

2. Guia de orientação

3. Treinamentos

4. Feedback diário

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3



• Para o Brasil ter a confiança do mercado 

nos resultados das análises de seus 

laboratórios, sabemos que eles precisam 

ser aferidos.

• Diferentemente do que acontece nos EUA, 

o governo brasileiro não tem condições de 

fazer esse trabalho.

• Ciente da importância desse passo, a 

Abrapa chamou para si a responsabilidade.

1.1. Programa Algodão CBRA 

de Checagem

1.2. Programa Algodão de Reteste

1.3. Programa Algodão 

Brasileiro de Verificação Interna

1.4. Programa Interlaboratorial

Brasileiro

1.5. Certificação ICA Bremen

Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão 

(CBRA)Pilar 1



• O CBRA prepara amostras no padrão 

internacional e envia para os laboratórios 

participantes no padrão nacional;

• Os laboratórios inserem o algodão de 

checagem a cada 200 amostras comerciais 

analisadas;

• Os laboratórios recebem o feedback assim que 

validam os resultados da análise.

1.1. Programa Algodão CBRA de ChecagemPilar 1



Equivale à checagem de 6.508.000 amostras de produtores analisadas na safra

2017/2018.

Taxa de Confiabilidade dos laboratórios 

participantes do programa

Resultado Safra 2017/2018



• Além da checagem, o Programa 

SBRHVI realiza rechecagens das 

amostras dos produtores no CBRA, 

contemplando as características: 

micronaire, comprimento, resistência 

e uniformidade.

• 25% das amostras foram reprovadas 

pelo tamanho (peso inferior a 150 

gramas – regulamento MAPA IN24)

1.2. Programa Algodão de RetestePilar 1



• Um total de 2.414 amostras foram retestadas na safra 2017/2018.

1.2. Programa Algodão de RetestePilar 1



1.2.1 Amostragem

De acordo com a instrução normativa Nº 24, de 14 de Julho de 2016, as amostras deverão

ter um tamanho mínimo variando de:

• Comprimento: 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) centímetros

• Largura: 13 (treze) a 15 (quinze) centímetros,

• Espessura (Profundidade) 8 (oito) a 13 (treze) centímetros

• Gramas de massa no mínimo: 150 (cento e cinquenta) gramas



• O CBRA produz algodão brasileiro 

para os laboratórios utilizarem na sua 

verificação interna.

• Além da calibração obrigatória 

utilizando o algodão-padrão USDA, os 

laboratórios podem realizar 

verificações intermediárias com uma 

referência nacional.

1.3. Programa Algodão Brasileiro de Verificação InternaPilar 1



Além da participação no Round Test do CSITC*, os laboratórios integram também o 

programa Interlaboratorial brasileiro com o apoio do Faserinstitut Bremen.

*Força Tarefa do ICAC para Padronização Comercial da Análise Instrumental de Algodão (CSITC)

Programa Interlaboratorial Brasileiro

Rodada 2017 1/2018 2/2018

Nº participantes 50 57 55

Média 0,53 0,46 0,44

Mediana 0,44 0,40 0,41

Melhor 0,19 0,20 0,19

Pior 1,15 1,41 1,00

1.4. Programa Interlaboratorial BrasileiroPilar 1



Certificação ICA Bremen:

Certificação: 30/12/2018



Estrutura CBRA

Centro Brasileiro de Referência

em Análise de Algodão

Setor Industrial Bernardo Sayão

Quadra 1, Conjunto B, Lote 2

CEP: 71736-102, Brasília-DF

Telefone: 61 3771-2190



• Laboratórios participantes do programa

operam em rede;

• Verificação dos laboratórios por meio de

amostra de checagem;

• Verificação do algodão do produtor por

sorteio aleatório (randômico) e

automático por meio de cada

equipamento de HVI participante do

programa (programa de reteste);

• Chaves de acesso exclusivas para

cada nível de usuário (laboratório,

estadual, produtor e tradings).

Transparência via link de consulta cedido 

diretamente pelo produtor ou trading/comerciante

Banco de dados

da qualidade

Integração e comunicação com SAI/Sinda/ABR

Publicação das características intrínsecas e extrínsecas

Banco de Dados da Qualidade do Algodão BrasileiroPilar 2



Transparência via link de consulta cedido 

diretamente pelo produtor ou trading/comerciante

Banco de dados

da qualidade

Integração e comunicação com SAI/Sinda/ABR

Publicação das características intrínsecas e extrínsecas

Banco de Dados da Qualidade do Algodão BrasileiroPilar 2

• Ferramentas de gestão (montagem e 

publicação de lotes) para cada nível de 

chave de acesso;

• Consulta por meio de links cedidos pelos 

usuários, via sistema. 



• Os laboratórios brasileiros passarão a 

receber visitas técnicas de verificação e 

orientação.

• O programa inclui treinamentos para 

equipes técnicas dos laboratórios 

participantes.

• Com a operação do CBRA, o feedback da 

checagem das amostras é diário.

Orientação aos 

laboratórios

1. Visitas técnicas

2. Guia de orientação

3. Treinamentos

4. Feedback diário

Orientação aos LaboratóriosPilar 3





• Somente o produtor poderá acessar e ver os resultados do seu algodão

no sistema SBRHVI;

• A Abrapa tem acesso apenas os dados gerais da safra para fins

estatísticos, não tendo a informação individualizada, e nem tampouco as

operações de venda;

• O CBRA apenas monitora o algodão de checagem, reteste, verificação

interna e o programa Interlaboratorial. Não tem acesso a nenhum dado

individual do produtor.

• Somente por meio do código SAI é possível visualizar os dados de

qualidade no portal da ABRAPA e que o produtor e a trading

disponibilizarem.

Transparência e confidencialidade



DAS INFORMAÇÕES?

COMO

GARANTIMOS...

a credibilidade, a rastreabilidade e a transparência



Se o comprador final

já tem a posse do fardo,

ele faz a consulta via

rastreabilidade no portal

da Abrapa.

Homepage do portal 

Abrapa, com link de acesso 

ao rastreamento de fardos.

http://www.abrapa.com.br/P

aginas/rastreabilidade/rastr

eamento-de-fardo.aspx

http://www.abrapa.com.br/Paginas/rastreabilidade/rastreamento-de-fardo.aspx


Homepage do portal 

Abrapa, com link de acesso 

ao rastreamento de fardos.

http://www.abrapa.com.br/Paginas/rastreabilidad

e/rastreamento-de-fardo.aspx

http://www.abrapa.com.br/Paginas/rastreabilidade/rastreamento-de-fardo.aspx


Tela de visualização

de resultados via 

rastreamento de fardo



Dados do Fardo



Dados da Unidade Produtiva e do Produtor



Dados da Algodoeira



Dados do Laboratório



Standard Brasil HVI (SBRHVI) é o programa que tem como objetivo garantir o

resultado de origem e, consequentemente,dar credibilidade e

transparência para os resultados de análise de HVI realizados pelos

laboratórios de classificação instrumental que operam no Brasil.

Características Intrínsecas



Características Intrínsecas

Exemplo 2



Para o algodão brasileiro, 

o presente é de compromisso com

a 

sustentabilidade.

a rastreabilidade e

a qualidade,



RELATÓRIO COMPARATIVO DO 

DESEMPENHO DE QUALIDADE 

INTRÍNSECA POR VARIEDADE

SAFRA 2017/2018



1 - QUANTIDADE DE AMOSTRAS ANALISADAS – POR VARIEDADE

GERAL: Total de amostras analisadas no laboratório até 22/11/2018

Percentual de amostras com variedades declaradas em relação ao geral: 57%



O gráfico geral, compreende a avaliação do conjunto de parâmetros: MIC,

STR, LEN, UI e SFI, sendo que qualquer um deles apresente resultado fora

dos intervalos de qualidade intrínseca exigidos comercialmente será

considerado “baixa”, se não estiver fora das exigências comerciais ela pode

ser de qualidade “média” e “alta” de acordo com as legendas de cada

parâmetro apresentadas nos slides anteriores:

Algodão padrão comercial, compreende o status de “médio” e “alto”.

2 - GRÁFICO COMPARATIVO DE ACORDO COM O CONJUNTO DE PARÂMETROS

* Além da qualidade intrínseca, devem levar em consideração a qualidade visual, que é realizada nas próprias fazendas/usinas.

QUALIDADE

PARÂMETROS BAIXA MÉDIA ALTA

Comprimento Abaixo de 27,40 27,40 a 28,00
De 28,10 

Acima

Uniformidade Abaixo de 80,00 80,00 a 81,99
De 82,00 

Acima

Índice de Fibras 
Curtas

Acima de 10,00 08,01 a 10,00
De 08,00 
Abaixo

Micronaire
Abaixo de 3,50 e 

Acima de 4,90
3,50 a 3,79 e 
4,21 a 4,90

De 3,80 a 
4,20

Resistência Abaixo de 27,00 27,00 a 27,99
De 28,00 

Acima



Muito Obrigado

Sergio Alberto Brentano

(77) 9-8825-6082

laboratório@abapa.com.br


