SERVIÇOS QUE GARANTEM MAIS QUALIDADE
E MAIOR SEGURANÇA NO
CONTROLE DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS

EMATER/RS-ASCAR - CLASSIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
A EMATER/RS-ASCAR, através da Gerência de CLASSIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, está capacitada para
prestar serviços de classificação de produtos vegetais (análises físicas e/ou análises físico-químicas),
inspeções, treinamentos, pré-auditorias e auditorias de certificação de produtos que auxiliam
produtores, armazenadores, indústrias de alimentos, cooperativas, empresas comercializadoras de
grãos e pontos de venda para que tenham maior controle de qualidade e segurança nos produtos
alimentícios.
 Equipe multidisciplinar quali?cada e experiente, composta de: engenheiros agrônomos e especialistas em






armazenagem e certi?cação, químicos, biólogos, tecnólogos em alimentos e técnicos classi?cadores habilitados
pelo MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Laboratório de análises físico-químicas de produtos vegetais;
Unidades de Classi?cação estrategicamente localizadas em municípios do estado do Rio Grande do Sul;
Logística com capacidade de atendimento em qualquer parte do País ou exterior;
Empresa com certi?cado de qualidade ISO 9001, concedido pelo BVC - Bureau Veritas Certi?cation;
 Acreditada pela CGCRE - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, como Organismo

Certi?cador de Produtos – escopo Unidades Armazenadoras em Ambiente Natural;
 Cadastrada no SESCOOP/RS - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Rio

Grande do Sul.
 Prestadora de serviços de classi?cação vegetal para a CONAB - Companhia Nacional de

Abastecimento;
 Credenciada para prestação de serviços de classi?cação vegetal junto ao MAPA;
 Membro da ANEC - Associação Nacional de Exportadores de Cereais.

CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS (Análises Físicas)





Alimentação Humana
Compras do Poder Público
Importação
Exportação

VALORIZE SEU
PRODUTO
COM ESTE SELO

LABORATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
VEGETAIS (Análises Físicas e Físico-químicas)
 Acreditado na CGCRE - Coordenação Geral de Acreditação do
Inmetro e credenciado no MAPA para ensaios de classi? cação nos
escopos de Farinha de Trigo, Farinha de Mandioca, Fécula, Tapioca
(Pérola ou Sagu Arti?cial), Óleos Vegetais Re?nados e Cevada.
 Outras análises:
- Microbiológicas
- Microscopia
- Micotoxinas
- Bromatológicas
- Rotulagem Nutricional
- Sensorial

CONTROLE DA QUALIDADE NO EMBARQUE
E/OU DESEMBARQUE
Inspeção do armazém
Inspeção do produto armazenado
Inspeção do meio de transporte
Inspeção no embarque e/ou desembarque do produto
Amostragem
Classi?cação - análises físicas e/ou físico-químicas (padrão o?cial ou
comercial)
 Emissão de documentação pertinente







CONTROLE DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS
DO PRODUTO - EXPORTAÇÃO
Amostragem de grãos em movimento para veri?cação das condições
higiênico-sanitárias em atendimento à legislação brasileira - Instrução
Normativa n° 15, do MAPA.

SUPERVISÃO DA QUALIDADE PARA EXPORTAÇÃO
 Classi?cação - análises físicas e/ou físico-químicas (padrão

o?cial ou comercial)

 Controle do peso do produto a ser embarcado
 Inspeção das condições higiênico-sanitárias do container
 Emissão de certi?cados (em inglês, espanhol ou outra língua)

TREINAMENTO PARA EMPRESAS
Qualidade na Classi?cação de Produtos Vegetais
Boas Práticas no Armazenamento de Grãos

 Os cursos podem ser ministrados na própria empresa ou em local de interesse do solicitante.
 Também podem ser ministrados em módulos, adaptado ao n° de horas e com ênfase aos conteúdos

de acordo com as necessidades especí?cas de cada empresa.

 O valor do treinamento será orçado de acordo com o n° de horas e nº de instrutores, mais as

despesas envolvidas de deslocamento, hospedagem e alimentação.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS
A certi?cação de um produto ou serviço é um meio de garantir junto ao mercado e aos clientes que
a organização possui um sistema de produção controlado, e que a elaboração dos produtos ou a
execução dos serviços estão de acordo com normas especí?cas, nacionais e/ou internacionais
promovendo um diferencial para a empresa certi?cada.

CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES ARMAZENADORAS
A Emater/RS-GCC, através do Núcleo de Certificação de Produtos, está acreditada pela
Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) para certificar UNIDADES
ARMAZENADORAS EM AMBIENTE NATURAL.
A certificação é obrigatória para as pessoas jurídicas que prestam serviços remunerados de
armazenagem, para terceiros, de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos
de valores econômicos, inclusive para estoques públicos.
Vantagens da certificação para o sistema de armazenamento:
modernização técnica e operacional;
qualificação dos serviços prestados;
promoção de melhorias na imagem e relações comerciais;
viabilização de novos mercados;
rastreabilidade;
qualidade na armazenagem.

CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA ERVA-MATE
A Certificação da Qualidade do Processo de Produção da Erva-Mate, pioneira no país, foi desenvolvida com o objetivo
de qualificar o processo de produção de um dos produtos símbolo do Rio Grande do Sul. A Certificação conferida pela
Emater/RS é voluntária e os requisitos são aplicáveis a todas as empresas do setor, independentemente de seu porte.
O Manual de Requisitos para Certificação, elaborado pela Emater/RS, aborda as etapas referentes ao processo
produtivo da erva-mate, tais como: práticas agrícolas, acompanhamento técnico, atividade de transporte,
industrialização, gestão ambiental e da qualidade, segurança dos trabalhadores, entre outros. Também são
verificadas periodicamente, através de análises físico-químicas e microbiológicas, as condições higiênico-sanitárias
dos produtos certificados. A conformidade dos critérios de atendimento descritos no Manual é pré-requisito para a
obtenção do Certificado e do direito de uso do Selo de Qualidade Emater/RS.
Todos os segmentos da sociedade são beneficiados: ganham os consumidores, com a garantia de um produto de
qualidade superior, cujo processo produtivo na elaboração da matéria-prima é controlado por empresas idôneas e
isentas. Também são beneficiadas as indústrias que podem aprimorar seus processos operacionais reduzindo custos
e diferenciando seu produto no mercado.

O consumidor pode identificar as marcas das empresas
certificadas através do SELO DE QUALIDADE estampado nas
embalagens dos produtos.

AS MELHORES MARCAS
DE ERVA-MATE
TÊM ESTE SELO.

GCC - GERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
E-mail: gcc@emater.tche.br
Fone: 0800 541 9004

www.emater.tche.br

