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A Associação Internacional da Soja 
Responsável (RTRS) realizou, entre os 
dias 9 e 12 de fevereiro, uma Visita de 
Campo a partes interessadas em Sorriso, 
no Mato Grosso, Brasil. 

Os participantes visitaram propriedades 
certificadas pela RTRS e projetos associados e 
viram de perto a colheita da soja e o plantio do 
milho, no estado que possui a maior produção 
de grãos do país e ocupa dois biomas diferentes: 
o Cerrado e a Amazônia. O CAT Sorriso – 
Clube Amigos da Terra de Sorriso foi o anfitrião 
do evento e dos participantes.
  
Foram 30 representantes de nove países: 
Alemanha, Argentina, Bélgica, França, Holanda, 
Noruega, Reino Unido, e Suíça, além de outras 
regiões do Brasil.

Visita de Campo
RTRS 2020



A Visita de Campo da RTRS faz parte das iniciativas 
multissetoriais que RTRS organiza para reunir os 
diferentes atores da cadeia de valor da soja e gerar 
conexões e espaços de diálogo. 

O valor de reuniões como essa Visita de Campo é poder 
mostrar o que está sendo feito na região para a produção 
de soja e a produção agrícola em geral e verificar como os 
setores público e privado se integram em ações concretas 
para atingir os objetivos de sustentabilidade que coincidem 
com a demanda dos mercados internacionais.



Durante
a visita:
• Foram compartilhadas informações sobre o 
processo de produção de soja, a implementação 
da certificação RTRS e seus impactos sociais 
e ambientais

• Foi apresentado o relacionamento com as 
comunidades locais resultante da certificação;

• Foram compartilhados dados sobre a 
produção agrícola e o potencial de Sorriso, a 
integração com a logística e as parcerias com 
os governos locais.

Para Marina Born de Engels, presidente da Associação, 
é de extrema importância a realização de eventos de 
campo. “Vemos muitas notícias negativas sobre as 
atividades feitas no Cerrado. Por isso, é preciso que as 
pessoas da Europa e de outros países e regiões 
possam ver o trabalho profissional que é feito, ainda 
mais em cidades como Sorriso, considerada o centro 
do agronegócio brasileiro”, ela comentou. 



“O objetivo foi conectar mais uma vez os 
atores da cadeia de valor da soja, conectando 
também a demanda e a oferta de soja 
sustentável, para assim promover o entendimento e 
tornar visível o impacto concreto e positivo da 
implementação. A produção sustentável já se 
tornou uma tendência no Brasil e em outras 
regiões do mundo.  É parte essencial do nosso 
trabalho de compartilhar as melhores práticas 
a fim de melhorar o processo de aprendizagem 
da associação e ajudar na implementação da 
cadeia de suprimentos na escala necessária", 
afirma Marcelo Visconti, Diretor Executivo da 
RTRS.



O município de Sorriso está localizado 
na região norte do estado de Mato 
Grosso, onde são produzidos 8% de 
toda a soja mundial. 

Somente o município de Sorriso produz mais 
de 5 milhões de toneladas de grãos de soja e 
milho por ano (safra 2018). De seu território 
total de 900.000 ha, 607.000 ha são dedicados 
à produção agrícola e 285.000 ha são 
vegetação nativa conservada. Atualmente, a 
maior parte de sua produção passa pelos 
portos da Região Norte, no estado do Pará.

Ari Lafin, prefeito de Sorriso, em uma reunião 
na prefeitura municipal, afirmou que, para a 
cidade, a Visita de Campo foi positiva no 
sentido de apresentar tudo o desenvolvido 
localmente por meio da sua produtividade e, 
principalmente, sobre a responsabilidade ambiental. 
“A classe agrícola de Sorriso sempre teve essa 

Sobre Sorriso,
Mato Grosso



preocupação por meio do Sindicato Rural. São homens e 
mulheres que, desde o primeiro grão lançado na terra, têm 
responsabilidade com o meio ambiente. E é algo que o 
mundo nos cobra, e cada vez mais. Aqui não deixamos a 
desejar em nada: a tecnologia empregada e a responsabilidade 
também com o ser humano que trabalha no campo é algo 
que estamos acompanhando. Sorriso é um município 
extremamente jovem, com apenas 34 anos, e que está 
preparado para alimentar o mundo da forma correta”, 
esclareceu o prefeito.



SOBRE a Associação
Amigos da Terra
- CAT SORRISO

Ao longo de seus 17 anos de história, a Associação 
Amigos da Terra (CAT) tem trabalhado em iniciativas 
voltadas a reconhecer e valorizar o produtor que 
implementa boas práticas agrícolas, que promove 
a transferência de tecnologias e que está fazendo 
a transição para a agricultura sustentável através 
do plantio direto para proteger o solo, além da 
implementação do padrão de certificação internacional 
da RTRS em fazendas de médio e grande porte. 

A missão da Associação é “gerar riqueza enquanto 
preservamos a vida”, conscientizar e apoiar as boas práticas 
para promover o desenvolvimento social, econômico e 
ambiental. Os parceiros auxiliam no trabalho focado na 
sustentabilidade. 

Além disso, o CAT oferece assistência técnica a pequenos 
produtores de produtos orgânicos e laticínios, estimula as 
crianças a preservar o ambiente por meio de projetos de 
educação ambiental e promove a participação das mulheres 
no meio rural.

27

PROPIEDADES
CERTIFICADAS

ÁREA TOTAL
CERTIFICADA

 (HA)

ÁREA CULTIVADA
DE SOJA

(HA)

ÁREA DE
RESERVA LEGAL

(HA)

PRODUÇÃO DE
SOJA CERTIFICADA

(TON)

104.335 72.204 35.475 235.493



Dudy Paiva, Presidente do CAT Sorriso, reforçou sobre a 
Visita de Campo: “A gente quer que os representantes de 
fora tenham essa noção de que somos nós, os produtores, 
que cuidamos do meio ambiente. E eles viram que não é a 
destruição que ouvem, porque vieram e conheceram”. 



Nutribras
No primeiro dia da Visita de Campo, os 
participantes puderam conhecer as instalações 
na Nutribras, empresa pioneira em introduzir o 
modelo de suinocultura autossustentável no 
Brasil, que produz alimentos sem comprometer 
os recursos naturais.

A empresa possui um ciclo completo e 100% 
sustentável: fazendas de suínos, biodigestores 
que produzem fertilizantes biológicos usados 
na agricultura e biogás usado na fábrica de 
rações e também em criações de suínos.

Dia 1



Jonas Ste�anello, médico veterinário da Nutribras, 
contou que, desde o início da empresa, existe uma cultura 
de “pensar sustentável”. “A gente acredita nisso há muito 
tempo e vemos que agora o mundo está abrindo os olhos 
para a necessidade de o agronegócio investir em 
tecnologia para aumentar a produção de alimentos, sem a 
necessidade de desmatamento”. 

Segundo ele, a expectativa é de certificar a produção em 
breve. “Já estamos caminhando para isso. A gente 
identifica que temos as condições de garantir a origem 
dos alimentos e isso irá agregar valor ao nosso produto e 
a toda a produção da região”, comentou Ste�anello. 



Impacto social da certificação RTRS
Como requisito do Padrão RTRS de Produção, o produtor 
certificado deve desenvolver ações que demonstrem 
práticas responsáveis com a comunidade. Assim, no marco 
dos projetos de certificação RTRS que o CAT Sorriso facilita 
e lidera em Sorriso, diversas iniciativas foram conhecidas.

Foi feita uma visita à escola Ivete Lourdes Arenhardt, 
considerada modelo nacional, e os participantes conheceram 
os dois projetos realizados no local: Projetos de Compostagem 
(Dando vida à Horta) e Reciclagem, como o Teatro de 
Crostas Cartago de Boas Práticas Agrícolas. 



O objetivo do projeto é criar conscientização e aprendizado 
ambiental entre as novas gerações. A Escola atende, 
atualmente, 1.300 alunos.

Também foi feita uma visita ao campus do Instituto Federal 
de Mato Grosso (IFMT), onde, em parceria com o CAT 
Sorriso, está sendo feita pesquisa e implantação de 
diferentes culturas para rotacionar com a produção de soja, 
evidenciando sua viabilidade.





O segundo dia foi dedicado a visitas a fazendas 
certificadas pela RTRS e que também são 
membros do CAT Sorriso. 

A Fazenda Santana iniciou a certificação RTRS 
em 2015. Atualmente, trabalha com soja e milho 
em uma área de mil hectares de área cultivada 
e mais de 1.400 hectares de florestas nativas 
preservadas.

A propriedade realiza a semeadura direta com 
rotação de cultivos: colheita de soja certificada 
pela RTRS e semeadura de milho, que permite 
conservar a qualidade do solo e evita problemas 
de degradação e erosões.

Dia 2



A fazenda tem práticas agronômicas e métodos de aplicação 
de agroquímicos durante o ciclo de produção que destacam 
o cuidado com o solo e a água. Possui estratégias 
implementadas para reduzir acidentes, garantindo o uso de 
equipamentos adequados e a prevenção de incêndios 
(principalmente na época da seca).

Também foi feita uma visita à Fazenda Santa Maria da 
Amazônia, com sete mil hectares de área de plantio e cinco 
mil hectares de reserva legal. Júnior Ferrarin, um dos 
proprietários, comentou sobre como foi receber os 
representantes. “É sempre um prazer ter as pessoas aqui e 
mostrar o trabalho desenvolvido em nossa região. É uma 
oportunidade de reverter algumas das imagens negativas do 
agro brasileiro que nem sempre condizem com a realidade”. 



A certificação trouxe vários benefícios para a Fazenda, 
como: auxiliar na sustentabilidade da cadeia produtiva, 
melhorar as benfeitorias, estradas e vias da propriedade e a 
proteção ambiental, com a preocupação com os cursos de 
águas, assim como a preservação da fauna e da flora do 
local.

Ainda de acordo com Ferrarin, o produtor está organizado 
e preparado para se certificar. “O produtor que ajuda a se 
engajar neste projeto está ajudando o país a se preparar 
para as demandas internacionais. A RTRS é uma organização 
reconhecida mundialmente; fazer parte dela engrandece – e 
muito - a nossa profissão”. 



Projetos ambientais e socais que fazem parte 
do processo de certificação da RTRS:

Projetos ambientais

• Sorriso Vivo
É um programa de educação ambiental da Fazenda Santa Maria da 
Amazônia, junto com o CAT Sorriso, que já recuperou três mil 
hectares degradados e uma barragem natural, incluindo cinco mil 
amostras de 100 tipos de espécies naturais. Envolve alunos da 
pré-escola e Ensino Fundamental 1. 



Agricultura familiar 
Uma série de projetos sociais é desenvolvida no 
âmbito da certificação RTRS que também conta 
com a participação e o apoio da Secretaria de 
Agricultura de Sorriso.

• Sítio Via Láctea
Propriedade de agricultura familiar, o sítio pertence a Rita 
De Cassia Hachya. Há dez anos no ramo de gado de leite, 
começou com apenas seis animais e, desde 2014, a fazenda 

é certificada livre de Brucelose e Tuberculose - a primeira 
do estado a receber tal certificação. 

Além do rebanho, também é produtora de queijos. Os 
queijos e leite produzidos são vendidos para uso em 
merendas escolares na região.  



• Sítio Guaraciaba
Possui nove hectares e produção de hortifrútis orgânicos. 
Os proprietários Adriana e Gilberto Cevedine mostraram o 
viveiro de mudas e a horta, tratada e cuidada por eles. O 
sítio possui selo de produção e é certificado como Produtor 
Orgânico. Com a assistência do CAT e do Sebrae, os 
hortifrútis produzidos são vendidos para merenda escolar 
da região.





As fazendas certificadas pela RTRS podem ser 
fortalecidas e multiplicadas pela Estratégia PCI – 
Produzir, Conservar e Incluir, em Sorriso. 

A RTRS é uma das ferramentas da Estratégia PCI para 
promover a produção, processamento e comercialização de 
soja responsável em escala global.

Por sua vez, a RTRS assinou, em junho de 2019, um Memorando 
de Entendimento com o CAT Sorriso, a IDH e diversas 
entidades e empresas do município para incentivar a 
produção de soja sustentável em Sorriso, Mato Grosso, por 
meio de uma nova abordagem jurisdicional. 

Essa iniciativa de cooperação visa, entre outras metas, 
apoiar os agricultores e comerciantes da região envolvidos 
na produção responsável de soja e ajudar a desenvolver 
uma abordagem jurisdicional de mercado para atingir o 
patamar de produção 100% responsável no município; essa 

ESTRATÉGIA

PCI – Produzir, 
Conservar e Incluir, 
EM SORRISO



iniciativa inclui o aumento das áreas produtoras 
de soja certificadas pela RTRS para 150.000 
hectares até 2024.

“A RTRS prevê crescimento generalizado, até 
porque os vizinhos que não estão certificados 
olham e querem também. É todo um processo 
que tem que ser feito para melhorar as 
fazendas. Queremos crescer. Em Mato Grosso, 
que é o maior produtor, há um número grande 
de empresas que compram. A gente acredita 
que deva crescer, não só por causa dos 
objetivos da organização como também pelo 
interesse dos produtores”, afirma Cid Sanches, 
Consultor Externo da RTRS no Brasil.

“A certificação traz uma série de benefícios. 
Como produtora certificada na Argentina e no 
Uruguai, posso falar com propriedade. A 
certificação tem ajudado em muitas áreas, 
reduzindo os custos de seguros e acidentes 
trabalhistas. O valor vai muito mais além, mas só 
é possível comprová-lo depois de seguir por 
esse caminho", afirma Marina Born de Engels, 
Presidente da RTRS.



O que disseram os 
participantes da
Visita de Campo?

“Todo esse trabalho que implica a certificação é uma demonstração de todo um processo estruturado de 
produção. Quando falamos de certificação de produtos, trata-se de uma das maneiras como nós conseguimos 
dar visibilidade para as pessoas sobre sua procedência. Ao olhar para as cadeias de produtos que temos, 
nossa preocupação é que a transparência da origem faça parte da história dos produtos que oferecemos 
para os nossos clientes. Nosso objetivo é democratizar cada vez mais o acesso à informação sobre os 
alimentos, para que as pessoas possam, cada vez mais, valorizar e contribuir para a produção sustentável”.
Lucio Vicente - Diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade do Carrefour Brasil.



“Foi muito interessante e inspirador ver de perto os 
produtores e o cultivo de soja, falar sobre sustentabilidade e 
ver isso aplicado no campo. Porém, o que mais me 
surpreendeu foi ver os impactos sociais que a certificação 
proporciona, os projetos sociais e a quantidade de produtores 
envolvidos. Ter a certificação é uma maneira de estarmos 
alinhados com nossos clientes e com o mercado. Nós 
apoiamos a produção sustentável e responsável de soja”. 
Gesineke Borghuis – Coordenadora de RSC - Royal Agrifirm 
Group – Países Baixos

“Foi um grande aprendizado sobre a produção de soja na 
região de Sorriso. O maior destaque foi ver a colheita de 
soja no campo e passar tempo com os produtores, 
escutando seus pontos de vista e entendendo os desafios. 
Como membro da RTRS, o Compass Group dá todo o 
apoio para alcançar os objetivos da Associação e se 
orgulha de suas realizações”.
Chris McCrystal - Gestor de Integridade da Cadeia de 
Suprimentos | Group Health, Safety and Environment - 
Compass Group PLC – Reino Unido



“Os produtores rurais estão querendo, cada vez mais, 
melhorar os seus padrões de produção e o nosso papel é 
justamente influenciar as grandes empresas a se engajarem 
em cadeias produtivas mais sustentáveis, seja através da 
certificação ou de boas práticas de melhoria contínua. 
Incentivar os grandes compradores internacionais e as 
grandes empresas compradoras de soja a terem toda a 
rastreabilidade da cadeia dos grãos que consomem”.
Gustavo Souza – Gerente de Políticas Públicas - CDP – Brasil.

“A Visita de Campo proporcionou uma visão interessante 
da agricultura brasileira. Fiquei impressionada com a 
inovação dos agricultores, com os sistemas agrícolas integrados 
que vimos e com a forma como os agricultores usam o gado 
como parte da gestão da terra.  A responsabilidade e a paixão 
pela agricultura parecem fazer parte da cultura e dos 
habitantes locais, estão enraizadas no solo e na comunidade. 
A Morrisons queria entender melhor a situação dos países 
com fazendas que fornecem soja para a Morrisons. Foi uma 
ótima viagem de aprendizagem; ampliou o meu conhecimento 
da RTRS e do sistema de crédito. É importante que os 
nossos clientes saibam que o produto que estão comprando 
é cultivado de acordo com os padrões que esperam que 
sejam seguidos”.
Sophie Throup - Chefe de Agricultura, Pesca e Compras 
Sustentáveis - Wm Morrison Supermarkets PLC - Reino Unido.



“Como membro da RTRS, temos que acompanhar 
eventos como esse para entender como podemos 
colaborar para melhorar. É bem importante vir à campo e 
ver quais são as demandas do produtor e também como a 
certificação tem um impacto na produção de soja na 
região e o impacto dentro da gestão da propriedade 
como um todo. A Solidaridad atua junto ao produtor rural 
e para fortalecê-lo cada vez mais é necessária uma 
produção sustentável pautada em conhecimento técnico dos 
produtores. Isso é muito importante para que o uso da 
terra seja eficiente, para reduzir a necessidade de se abrir 
novas áreas. Outro ponto é colaborar para o produtor 
conseguir atender as demandas do mercado, que estão 
mais exigentes, principalmente no mercado exterior”.  
Juliana Monti - Coordenadora de Projeto de Soja em Brasil - 
Solidaridad Network.

“Realmente, foi uma experiência única na minha vida. Passei 
a entender melhor a situação do cultivo da soja no Brasil. 
Quanto mais você aprende, mais percebe que os desafios 
são muito mais relacionados à gestão sustentável da terra 
do que apenas à soja como commodity agrícola. Adquiri 
uma nova perspectiva sobre como lidar com a bússola 
moral que nos ajuda a decidir se algo está certo ou errado 
ou é bom ou ruim, positivo ou negativo. Como cidadão 
europeu, acho que deveríamos ser menos críticos e 
compreender melhor o contexto local e histórico. Também 
aprendi mais sobre o funcionamento da RTRS e aguardo 
com expectativa a nova estratégia que orientará a organização 
em suas ambições de progresso contínuo”.
Anton van den Brink - Gerente Sênior de Política & 
Comunicação - FEFAC - Bruxelas



As fotografias utilizadas neste documento são de direitos autorais de CAT - Sorriso MT LC Produtora - Lucénio Carvalho.


