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Editorial

Em busca da sustentabilidade 
no setor de sementes

Josef Pfann Filho
Presidente da Apasem

A Apasem foi criada por pouco mais de 120 

produtores e comerciantes de sementes e mudas há 

46 anos, com o objetivo de defender os interesses 

da classe e promover seu desenvolvimento. Durante 

mais de quatro décadas vem atuando com serie-

dade, dando sua contribuição para a melhoria dos 

processos de produção de sementes, tanto na esfera 

estadual como federal. As sementes produzidas no 

Paraná acompanharam a evolução tecnológica e 

se destacaram no cenário nacional como símbolo 

de qualidade.

Especialmente na última década, o cenário 

da produção e comercialização de sementes deu 

um grande salto, com a entrada de competidores 

que introduziram novas tecnologias, obrigando os 

produtores tradicionais a se adaptarem a uma nova 

realidade. Os espaços de atuação mais restritos 

trouxeram grandes desafios à permanência dos 

produtores.

Estamos numa fase delicada, determinada pelas 

tecnologias de alto custo que estão nas mãos de 

grandes grupos multinacionais, e estes também par-

ticipam ativamente da produção e comercialização 

de sementes. O setor sementeiro remanescente até 

aqui realizou grandes investimentos para se adaptar 

aos novos tempos e busca agora a sustentabilidade 

do seu negócio.

Muitos produtores, em função da escala de 

produção, ou por estarem instalados em regiões de 

clima menos propício à produção de sementes ou 

ainda em função de novas legislações, sucumbiram 

às dificuldades e jogaram a toalha. Os que sobrevi-

vem compartilham de um cenário conturbado em 

função dos excessos de produção, das concorrências 

desleais com o mercado ilegal, com uma legislação 

falha e desatualizada associada à falta de agentes 

públicos para fiscalização e punição dos transgres-

sores da lei.

Ao mesmo tempo em que dependemos das no-

vas tecnologias para evoluir, ficamos de certa forma 

reféns de grandes empresas de biotecnologia ou de 

germoplasma. Portanto, há poucas alternativas de 

trabalharmos com independência para oferecer 

produtos de alta qualidade aliada a preços compa-

tíveis para os nossos clientes, que são os agricultores.

Como podemos enfrentar essas adversidades? 

Pela união, como se fez 46 anos atrás, quando a 

Apasem foi fundada. Na nossa avaliação, durante 

vários anos, o setor sementeiro andou célere e os 

problemas pouco afligiram os resultados. Mas o 

momento é difícil e complexo. Temos que encorajar 

a união dos produtores e o entendimento dos outros 

atores do negócio de sementes de que fazemos parte 

de um sistema e estamos interligados e dependentes 

um dos outros.

Por isso, precisamos buscar formas de sustenta-

bilidade por meio da maior participação em nossas 

organizações, da união, da discussão positiva e 

altruísta e da busca constante da tecnologia e da for-

mação profissional, a fim de que melhoremos o de-

sempenho de nossas empresas para continuarmos 

oferecendo as melhores sementes aos agricultores.

Necessitamos dar voz uníssona às posições 

individuais, buscar alternativas de solução e o apri-

moramento da lei e de sua aplicação sem reservas. 

Sempre que povos ou associações se uniram diante 

de situações críticas, encontraram o caminho da 

superação e da sobrevivência.

Esta revista é uma contribuição da Apasem  

para iniciar uma nova fase em busca de alter- 

nativas à nossa permanência como produtores 

daquela que é considerada “sempre a melhor  

semente”.                                                                    v
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Entrevista

A importância 
de pensar na cadeia 

produtiva de sementes

Revista Apasem: A legislação 
brasileira vigente atende à atual 
demanda do setor sementeiro?

Ivo Carraro: Nossa agricultura tem 
evoluído rapidamente, sobretudo em 
agregação de novas tecnologias. Por isso, 
muitos aspectos da legislação também 
ficam obsoletos. Além disso, existem 
falhas em leis e normas por diferenças 
entre teoria e prática. É necessário revisar 
e atualizar de tempos em tempos. 

RA: Quais os principais gar-
galos? 

IC: Falando da LPC, há dois gargalos 
que estão prejudicando mais do que bene-
ficiando o desenvolvimento da produção. 
Para algumas espécies autógamas, a lei 
tem sido boa, mas falha em vários aspec-
tos. Para outras espécies, as falhas são tão 
fortes que não foi sentido – em 20 anos –  
nenhum estímulo promovido pela lei.

O primeiro deles é a “Exceção do 
Agricultor”, que permite o uso próprio 
de sementes ou mudas. Na forma como 
está colocada na atual lei, autoriza o uso 
indiscriminado dessa permissão, seja em 
um hectare ou em 100 mil hectares ou 
mais. Mesmo sendo “legal”, não deixa 
de ser uma excrescência moral contra a 
pesquisa e a produção de sementes ou 
mudas, além de servir de anteparo para 
o comércio ilegal que, como em qualquer 
setor da economia, é uma concorrência 
desleal com aqueles que pesquisam 
novos cultivares ou produzem e comer-
cializam sementes ou mudas legalmente. 
O Cade deveria estar atento a esse fato, 
que no Brasil parece normal, como tantas 
outras piratarias.

RA: Quais são os riscos? 
IC: Há risco de disseminação de 

doenças e pragas entre as propriedades 

e regiões. É uma grande ilusão pensar 
que uma semente salva ou pirata é mais 
barata ao produtor, pois, além de mantê-
-lo afastado das melhores tecnologias, 
coloca em xeque sua propriedade nos 
aspectos fitossanitários e de sua susten-
tabilidade no médio prazo.

RA: O senhor comenta que há 
um segundo problema. Do que se 
trata? 

IC: É a baixa efetividade da lei no 
combate aos crimes contra a propriedade 
intelectual e à concorrência desleal. A lei 
é frouxa e sua abordagem sobre crimes é 
simplesmente risível e confusa, insuficien-
te para que nos tribunais se possa buscar 
o devido ressarcimento pelo comércio 
ilegal. Seu alcance é limitado, chegando 
apenas a estruturas de multiplicação. 
Deixa de lado o produtor, não levando em 
consideração qualquer responsabilidade 

O avanço das sementes piratas sobre as culturas em território brasileiro tem sido uma realidade de 

difícil combate. As perdas para o setor são inúmeras, a começar pelo desestímulo à pesquisa por novas tecnologias. 

Em meio a tudo isso, o setor de sementes convive com uma legislação defasada e com a falta de fiscalização. 

No centro da polêmica estão os efeitos das alterações da Lei de Proteção de Cultivares (LPC 9.456/97). 

Quem fala sobre esses e outros assuntos é o engenheiro agrônomo D. S. Ivo Marcos Carraro. Atual diretor 

administrativo da Coodetec, presidente da Braspov e vice-presidente da Abrasem, Carraro faz uma análise do setor de 

sementes e suas atuais demandas do ponto de vista da regulamentação e atualização da legislação vigente. 

Acompanhe os principais trechos desta conversa. 

“É uma grande ilusão pensar que a semente 
salva ou pirata é mais barata ao produtor.”

Ivo Carraro
Diretor Administrativo da Coodetec
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do usuário em utilizar corretamente a se-
mente ou muda e não reconhece o direito 
de propriedade intelectual. No mundo, 
a Proteção de Cultivares existe em mais 
de 75 países e abrange de maneira clara 
todos esses aspectos. 

RA: O que se discute em Brasília 
sobre a LPC?

IC: MAPA – O projeto foi debatido 
amplamente com nove ministérios, 
associações de diversos segmentos do 
agronegócio e ONGs, entre 2005 e 2010, 
para ser então apresentado ao Congresso 
pela Casa Civil. Foi interrompido sem a 
mínima explicação, tendo retornado ao 
arquivo do órgão em 2011. Esse projeto 
visava à atualização em aspectos admi-
nistrativos e operacionais, criava um limite 
razoável para a semente salva, protegendo 
a agricultura familiar e demais minorias, 
e dispunha de um capítulo inteiro sobre 
crimes e penas muito mais completo e 
efetivo.

Câmara dos Deputados – Tramita hoje 
o PL 827/2015, proposto pelo deputado 
federal Dilceu Sperafico (PP/PR), que 
faz alterações em vários artigos da Lei 
9.456/1997.

Senado – Rose de Freitas, senadora 
(PMDB-ES), apresentou o PLS 32/2017, 
com alterações pontuais na mesma lei.

Abrasem e Braspov, assim como a 
maioria das entidades ligadas ao agro-
negócio, acham que o debate deve ser 
amplificado muito além do que se discute 
no PL 827, recuperando-se todos os estu-
dos que foram elaborados no projeto do 
MAPA, e que haja o envolvimento da Em-
brapa, de universidades e de institutos de 
pesquisas agrícolas. A formatação de um 
novo texto deve procurar ser efetiva para 
todas as espécies e não só para soja, como 
se percebe na atual discussão. Quanto ao 
PLS 32, também deve ser pensado nesse 
mesmo debate, pois ambos os PLs contêm 
importantes e benéficas proposições, mas 
são incompletas e podem, isoladamente, 
tornar a lei pior do que já se tem.

RA: Você é a favor das sementes 
salvas? Por quê?

IC: Sim, mas apenas para pequenos 
produtores assentados e outros grupos 
étnicos que têm a agricultura como sub-
sistência direta. Não para empresários 

agrícolas que praticam a agricultura 
comercial.

RA: Por que as sementes salvas 
vêm aumentando no Brasil? 

IC: Porque a lei é frouxa em relação 
ao respeito à propriedade intelectual. 
Além disso, ainda prevalece no brasileiro 
o gosto pela vantagem em tudo. Mas isso 
é ilusório. A porcentagem de sementes 
não certificadas varia entre 80% no feijão 
e 10% no milho.

RA: Por que o setor perde com 
as sementes salvas? 

IC: A liberação da semente salva já é 
um instrumento legal hoje pela lei como 
ela está. Porém, com a fragilidade da fis-
calização e a fraqueza da lei no aspecto 
de penalização dos infratores, na prática, a 
semente salva é uma fase anterior à pirata. 
Se a semente salva tiver uma regulamen-
tação específica, sujeita a fiscalizações e 
para uso próprio e com recolhimento da 
taxa tecnológica, não há nenhum inconve-
niente, pois seria equiparada às sementes 
certificadas, porém, não comerciais. Se 
um agricultor quiser se credenciar como 
produtor de sementes, deve percorrer e 
obedecer a todas as regras para tal.

RA: Como o tema é tratado na 
Europa e na América Latina?

IC: A configuração da agricultura na 
Europa é de maioria de pequenos agricul-
tores e o espírito da lei, quando permite 
o uso próprio (exceção do agricultor), é 
para atender aos pequenos. Porém, hoje a 
maioria dos países europeus aderiu ao Ato 
91 da UPOV, que leva o direito do obtentor 
até o produtor final, o que permite um 
disciplinamento maior do mercado sem 
tanta dependência de o Estado fiscalizar. 
Também há mais conscientização do agri-
cultor. Na América Latina, infelizmente, a 
maioria dos países está ainda no Ato 78 
da UPOV, sendo mais permissivos quanto 
ao uso próprio. O exemplo da Argentina é 
emblemático. A taxa de uso de sementes 
legais é menor que 20%. A taxa de ganho 
de produtividade é negativa nos últimos 
anos. Na média de 2005 a 2014, foi de -18 
kg/ha/ano, ou seja, está reduzindo ano a 
ano. Por quê? As empresas não têm mais 
estímulo para levar as mais novas e melho-
res tecnologias para o país. A exceção fica 

com o Uruguai, onde o uso de sementes 
legais é maior que 90%, graças à eficiência 
do INASE na fiscalização. A produtividade 
está crescendo e novas alternativas estão 
chegando para os agricultores.

RA: O que se pode fazer para 
combater a pirataria?

IC: Mudar a legislação no aspecto 
de reconhecer o direito da propriedade 
intelectual até o produto da colheita. A 
segunda estratégia seria acabar com a 
possibilidade de salvar semente de forma 
indiscriminada. A terceira seria a fiscaliza-
ção mais efetiva, mas sabemos que, apesar 
de todo o esforço do MAPA, o Brasil é 
muito extenso para que haja uma fisca-
lização efetiva do uso. Porém, associar a 
mudança na lei a uma melhor condição 
aos órgãos de fiscalização poderia surtir 
efeito. Nenhuma das anteriores está dire-
tamente no nosso círculo de influência. 
Contudo, há uma estratégia que podemos 
adotar como produtores de sementes. 
Seria uma mudança muito radical em 
nossos conceitos de qualidade.

RA: Há como mensurar o quanto 
ganha um pirateiro? 

IC: O comerciante pirata é oportunista 
e parasita de algum agricultor desavisado 
ou mal intencionado. Só faz se estiver 
ganhando muito. Geralmente, sabe que 
deve piratear as melhores variedades, as 
que têm maior demanda, e vai escolher 
os agricultores incautos.

RA: Qual é o cenário do Paraná 
em relação às demais regiões se-
menteiras do país?

IC: Ainda pode ser considerado um 
bom parque sementeiro em soja e trigo, 
principalmente. Porém, outros Estados 
têm se desenvolvido bastante associan-
do bons locais de produção em termos 
climáticos com novas tecnologias de 
conservação da qualidade, o que tem au-
mentado a concorrência como Estado for-
necedor. Em relação ao uso de sementes, 
lamentavelmente, o Paraná, que já foi um 
exemplo em termos de uso de sementes 
legais, andou decaindo nos últimos anos, 
mas o campeão no uso de sementes in-
formais, por enquanto, é o Rio Grande do 
Sul, e Mato Grosso já está na sua cola.v
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Novas técnicas 
prometem 

revolucionar o 
setor sementeiro 
mundo afora. 

Diversas 
tecnologias 

serão embarcadas 
sobre a semente

POR EVERSON MIZGA

O Brasil vai ultrapassar os Estados Uni-

dos como o maior produtor mundial de 

soja na próxima década, de acordo com o 

relatório divulgado no início deste semes-

tre pela Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO) e 

pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

O estudo leva em conta principalmente 

a expansão da área de plantio no país, 

que hoje corresponde a 10 milhões de 

hectares. O crescimento médio anual 

na produção do grão deve girar na casa 

dos 2,6%.

A tecnologia no campo também terá 

forte influência para que o agronegócio, 

principalmente voltado à soja, tome a 

dianteira global. Um universo de possi-

bilidades se aproxima e vai influenciar 

diretamente os setores que atuam com 

a agricultura, incluindo outros tipos de 

cultivo. Contudo, ser o país do alimento 

não significa exatamente ser um país 

mais rico e rentável. Para isso, o Brasil 

terá que fazer a lição de casa. “É preciso 

que Estados e a própria nação tenham 

um pensamento mais estratégico e abran-

gente, fazendo com que essa riqueza se 

transforme em frutos para o agronegócio 

e para a população brasileira”, avalia o 

presidente da Apasem, Josef Pfann Filho.

Com esse cenário latente, o Brasil 

não pode fugir do papel de investir em 

pesquisas e pesquisadores, passando por 

um plano de desenvolvimento da logística 

integrada (estradas, portos, aeroportos e 

centros de distribuição) para facilitar o 

escoamento da produção agrícola. Isso 

passa também por uma profunda atua-

lização nas leis vigentes, que precisam 

ser claras e propiciar a abertura para o 

desenvolvimento sustentável do campo. 

O mercado de sementes também está 

explicitamente inserido nesse contexto. 

Crescerá junto se estiver preparado para 

atender à demanda. Pode sofrer conse-

quências se uma política de união de 

esforços não for trabalhada. “Empresários 

do setor, entidades de classe e produtores 

precisam ficar atentos a esse grande 

mercado interno que desponta, buscando 

alternativas para que as oportunidades 

não fiquem somente no campo das esta-

tísticas”, frisa Josef.

E é na área de tecnologia que os 

avanços serão bastante significativos. Pes-

quisas e novos horizontes não somente 

trarão uma melhoria na produtividade, 

mas também prometem diminuir custos, 

aumentar a rentabilidade, otimizar espa-

ços e trazer qualidade às sementes que 

germinarão no campo. 

Nesse sentido, há inúmeros estudos 

em andamento, desde a modificação ge-

nética, passando pela edição de genomas 

e novas técnicas moleculares. Essa junção 

tecnológica, se bem conduzida, fará do 

Brasil não somente o maior produtor de 

soja, mas também um gigante que poderá 

ofertar qualidade em tantas outras produ-

ções agrícolas.

Para o pesquisador da Embrapa Ale-

xandre Nepomuceno, a pesquisa é um dos 

elos de transformação do campo, porém, 

para que os resultados saiam dos labora-
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tórios e cheguem à mesa do consumidor, 

há um longo caminho. O mais tortuoso, 

segundo ele, é o campo do debate não 

científico, algumas vezes até ideológico, 

em que discussões infindáveis costumam 

travar muitos dos avanços dos estudos 

no Brasil.

Novas pesquisas
“É imprescindível que o debate 

sobre novas pesquisas ou aplicação de 

tecnologias inovadoras não entre na es-

fera de vaidades políticas ou do embate 

não científico. Foram atitudes como 

essas que deixaram o Brasil de fora do 

bonde da transgenia nos idos de 1998 

a 2005. Enquanto a polêmica acontecia 

internamente, outros países andavam a 

galope nas pesquisas”, lembra Alexandre 

Nepomuceno. Hoje a agricultura global 

têm 95% dos grãos de soja modificados 

geneticamente, por exemplo. “E o Brasil 

paga muito por isso, pois importa toda 

a tecnologia, que é extremamente cara. 

Parte desse dinheiro poderia ficar em 

nosso território, gerando outros negócios, 

se tivéssemos lidado com o assunto de 

maneira mais sensata. É necessário mais 

ciência e investimento na formação das 

pessoas”, frisa o pesquisador. 

Para não perder de vista o que vem se 

estudando em diferentes países, a Revista 

Apasem conversou com especialistas 

sobre quais novidades tecnológicas estão 

para entrar no mercado. “Não podemos 

deixar o bonde do agro passar sobre 

nosso território sem que peguemos uma 

carona no vagão do desenvolvimento. 

Nossos obtentores nacionais e sementei-

ros precisam ter uma parte dessa fatia”, 

alerta o presidente da Apasem.  

Edição de genoma 
O melhoramento genético é um 

dos assuntos que dominam as rodas de 

conversas e discussões de quem atua em 

pesquisas ou trabalha com sementes. A 

palavra CRISPR, por exemplo (do inglês 

Clustered Regularly Interspaced Short  

Palindromic Repeats), é um dos termos 

que vêm se tornando comum no voca-

bulário da ciência, pois está sendo con-

siderada revolucionária, principalmente 

porque permite a manipulação de genes 

com maior precisão, rapidez, menor 

custo e sem a necessidade de gerar um 

transgênico.

Para o pesquisador Alexandre Ne-

pomuceno, as ferramentas de edição 

de genoma existentes até então eram 

bastante complexas e o CRISPR veio para 

simplificar e deixar tudo mais acessível. 

“Qualquer laboratório com treinamento 

adequado dos profissionais tem condi-

ções de usar essa ferramenta para editar 

um genoma”, revela Nepomuceno, que é 

um dos pioneiros no estudo da técnica 

no Brasil.

Alexandre explica que hoje existe 

uma corrida para sequenciar o DNA de 

todos os seres vivos do planeta, buscando-

-se entender como a evolução gerou seres 

adaptados aos diferentes ambientes e 

situações de sobrevivência. “Com essa 

informação nas mãos é possível, com 4
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técnicas como CRISPR, editar o DNA de 

espécies de interesse econômico para que 

tenham as mesmas características, como, 

por exemplo, modificar uma variedade 

de soja para que produza melhor em 

condições limitantes de água”, destaca.

A descoberta do CRISPR ocorreu em 

meados de 2012 e de lá para cá já está 

em franca expansão, incluindo o cultivo 

de plantas no campo a partir de sementes 

que tiveram seu genoma editado.

“A soja resistente ao glifosato foi cria-

da por meio da introdução do gene inteiro 

de uma bactéria que tem uma mutação 

capaz de impedir a atuação do herbicida 

na planta. Usando a tecnologia CRISPR, 

os cientistas mudaram o DNA de plantas 

como a canola e o arroz, nesse mesmo 

gene, e fizeram uma alteração para deixá-

-lo igual ao da bactéria só no local de 

ação do herbicida. Não foi preciso inserir 

o gene inteiro da bactéria. Ou seja: não 

é um transgênico”, afirma Nepomuceno.

Outro exemplo prático e recente, se-

gundo ele, é uma espécie de milho para 

indústria alimentícia e para a fabricação 

de papel. Sua utilização já foi autorizada 

para o plantio nos Estados Unidos e na Ar-

gentina. O milho tem dois tipos de amido: 

a amilose (25%) e a amilopectina (75%), 

porém, para utilização nessa indústria, 

quanto menos amilose, melhor.

“Isso gerou uma planta modificada, 

desligando o gene que produz a amilose. 

Esse milho tem 100% de amilopectina e 

já foi aprovado como não transgênico em 

ambos os países. Mas é um milho que teve 

seu genoma editado pela técnica CRISPR 

e de grande interesse para a indústria”, 

explica.

Para o mercado, isso é uma revolu-

ção significativa. A polêmica gerada em 

torno dos transgênicos criou, nos últimos 

anos, uma grande confusão na cabeça 

das pessoas a ponto de se ter uma visão 

deturpada dos benefícios da técnica. Edi-

ção de genoma é diferente de transgenia, 

pois muda o DNA da planta, permitindo 

seu melhoramento sem a necessidade 

de trazer um gene de outra espécie, não 

sendo considerada um transgênico. 

Outro ponto positivo é em relação 

a custos. Para se ter uma técnica desen-

volvida em transgenia, estudos mostram 

que um trabalho desses custa em torno 

de 140 milhões de dólares. Na edição 

de genomas esses custos acabam sendo 4

“Qualquer laboratório com treinamento 
adequado dos profissionais tem condições de 
usar essa ferramenta para editar um genoma.”
Alexandre Nepomuceno
Pesquisador
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reduzidos, principalmente, pela não 

necessidade de ser regulamentado, ou 

seja, como não existe um transgênico, 

os processos de liberação comercial são 

mais rápidos e eficientes, permitindo que 

mais empresas participem do processo de 

desenvolvimento. 

Para Nepomuceno, esses exemplos 

mostram que as tecnologias de edição de 

genoma aparecem como uma ferramenta 

O CRISPR funciona como um corretor 
ortográfico. “Por exemplo: no caso de 
uma doença genética, fruto de uma 
mutação nas bases nitrogenadas da 
cadeia de DNA, é possível corrigir isso 
por meio dessa ferramenta.”

Nepomuceno explica que o sistema 
CRISPR é composto por substâncias 
químicas: uma molécula de RNA e 
uma proteína. A combinação dessas 
duas substâncias consegue localizar a 
sequência de DNA que se quer alterar 
dentro do núcleo da célula e a modifica.

A técnica foi descoberta estudando 
o sistema imunológico de bactérias 
que, quando são atacadas por um 
vírus, guardam pedaços da informação 
do DNA desse organismo que elas 
destruíram. Assim, toda vez que a 
bactéria é invadida pelo mesmo vírus, 
ela o reconhece rapidamente.

“Então os cientistas pensaram: e se eu 
mudar essa informação do patógeno, do 
vírus, e colocar no lugar a informação 
de qualquer sequência de DNA que eu 
quiser identificar? Foi assim que eles 
conseguiram bolar esse sistema de 
edição gênica”, lembra o pesquisador.

Entenda 
como funciona 

extremamente importante na agricultura 

para agregar valor e tentar resolver pro-

blemas do agronegócio.

“Elas já estão revolucionando pela 

facilidade de uso e pela precisão dessas 

modificações genéticas, além de fugir 

da polêmica dos transgênicos”, afirma. 

Isso porque a tecnologia CRISPR permite 

reforçar ou inibir determinadas caracte-

rísticas de um organismo sem a necessi-

dade de incluir genes de outras espécies. 

“Uma mudança que levaria centenas de 

anos na natureza, por meio de processos 

naturais pode ser feita com uma mutação 

induzida usando essas tecnologias.”

No Brasil ainda há poucos grupos 

trabalhando com a tecnologia CRISPR. 

Na Embrapa, por enquanto, apenas cinco 

unidades estão começando a utilizá-la: 

Embrapa Soja (Londrina/PR), Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia (Bra-

sília/DF),  Embrapa Gado de Leite (Juiz de 

Fora/MG),  Embrapa Milho e Sorgo (Sete 

Lagoas/MG) e Embrapa Agroenergia 

(Brasília/DF), além do Labex EUA, que 

é uma unidade virtual da Embrapa no 

exterior.                       v
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O mercado de sementes também vai experimentar grandes 

mudanças na forma de lidar com pragas que comprometem a 

qualidade e, consequentemente, a produtividade no campo. 

E, melhor, a um preço mais acessível quando comparado aos 

recursos hoje existentes nas lavouras.

Técnicas de controle de pragas e doenças baseadas na in-

terferência por RNA (RNAi) estão sendo amplamente estudadas 

em todo o mundo, e experimentos já consolidados mostram os 

primeiros resultados em países como os Estados Unidos. “Surge, 

com isso, uma alternativa ao controle químico, tão disseminado 

em nossas lavouras”, diz o pesquisador da Embrapa Mandioca 

e Fruticultura, Eduardo de Andrade.

Com a técnica de RNAi será possível, por exemplo, controlar 

plantas invasoras ou a ação de um fungo ou inseto, atacando 

especificamente o agente. Com isso, serão baixos os riscos e 

efeitos negativos em outros seres vivos e ao ambiente.

As pesquisas indicam ainda que a segurança é um dos 

pontos positivos dessa técnica, uma vez que é possível realizar 

análises antecipadas para saber se espécies que não são alvo 

de controle podem ser afetadas. “Com isso, seremos mais 

assertivos, sem prejudicar outras espécies, como os inimigos 

naturais, ou mesmo polinizadores como borboletas e abelhas”, 

explica Andrade.

A tecnologia ainda possui outra vantagem: a possibilidade 

de criar produtos comerciais que contenham moléculas de 

RNA de fita dupla (dsRNA) que possam controlar mais de uma 

praga ao mesmo tempo. Além disso, a tecnologia tanto pode 

ser empregada em plantas transgênicas quanto ser utilizada 

na pulverização. 

Em território brasileiro, os estudos estão concentrados em 

universidades, algumas unidades da Embrapa e institutos de 

pesquisa como Fiocruz. Algumas empresas privadas também 

vêm desenvolvendo pesquisas no Brasil.

A empresa Monsanto, há algum tempo, estuda formas de dispo-

nibilizar tecnologias biológicas baseadas em moléculas encontra-

das na natureza para a proteção da lavoura contra insetos, pragas, 

plantas daninhas, fungos e vírus – sem a utilização da transgenia. 

A técnica, já divulgada pela empresa, leva o nome de BioDirect.

Avanços também 
nas técnicas de RNAi

Promessa de preço acessível ao produtor é o que gera 
expectativa para que esta tecnologia chegue logo ao campo 

Startups
Contudo, startups voltadas à biotecnologia também vêm 

realizando trabalhos visando atender à demanda do mercado 

do agronegócio, que convive com pragas sazonais ou invasoras 

que atacam a lavoura e prejudicam a rentabilidade do produtor. 

Uma dessas empresas é a israelense Forrest Innovations, que tem 

escritório no Brasil (Curitiba), em Israel e nos Estados Unidos.

Segundo o cientista Emerson Soares Bernardes, doutor em 

Imunologia pela Universidade de São Paulo (USP) e consul- 4

POR EVERSON MIZGA
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tor científico da Forrest Innovations, o 

trabalho da startup no Brasil teve início 

com técnicas para reduzir ou eliminar os 

sintomas de uma doença da citricultura  

(greening ou HLB) causada por uma 

bactéria transmitida pelo inseto psilídeo 

Diaphorina citri. “Em experimentos reali-

zados em escala laboratorial, os resulta-

dos foram positivos e as plantas doentes 

reagiram bem ao tratamento envolvendo 

a técnica do RNAi. Esse projeto teve 

também o apoio da equipe técnica da  

Fundecitrus”, explica o cientista da Forrest. 

Contudo, no Brasil, a prática comum 

é eliminar plantas doentes e não tratá-

-las. “Nos Estados Unidos, por exemplo, a 

visão é outra. Lá, estima-se que até 70% 

das árvores nos pomares estão infectadas 

com HLB, o que torna economicamente 

inviável a eliminação de todas as plantas 

doentes, ressaltando a necessidade de 

alternativas de tratamento”, destaca Dr. 

Emerson. 

Laboratórios
Com laboratórios em Curitiba e Jaca-

rezinho, no norte do Paraná, a empresa 

segue com estudos em RNAi e aposta na 

técnica como uma solução que poderá 

beneficiar o produtor nos próximos anos.

Para quem vive os desafios do campo 

no dia a dia, as novas tecnologias são 

bem-vindas. “Somos abertos a tudo que 

possa nos auxiliar no campo. Estamos 

antenados nas novidades que cientistas 

e estudiosos estão desenvolvendo, é cla-

ro, desde que isso esteja dentro de uma 

realidade financeira e comprovadamente 

testada”, diz o gerente do Departamento 

de Sementes da C. Vale, Ronaldo João 

Vendrame. 

 Ronaldo explica que o percevejo e 

a ferrugem são as maiores preocupações 

na condução das lavouras nos dias de 

hoje. Multinacionais do mercado, como 

Bayer, constantemente estudam técnicas 

para dar apoio ao combate de pragas.  

Mesmo utilizando as melhores tecnolo-

gias disponíveis, o receio de perdas sem-

pre existe entre produtores. “Sabemos 

que o que se pretende na área de RNAi 

ainda é tudo muito novo, mas estamos 

acompanhando essa movimentação e 

acreditamos que algo de bom dessas 

discussões chegará ao campo em breve”, 

aposta Vendrame. 

Para o cientista Emerson Bernardes, 

essa possibilidade é bem plausível, pois 

os estudos avançaram e hoje a corrida 

é por transformar as pesquisas em algo 

palpável. “As técnicas de proteção da 

lavoura envolvendo RNAi não precisarão 

necessariamente usar produtos químicos. 

O foco será a planta. Nela será injetado 

um produto no qual a praga em contato 

será eliminada e/ou os sintomas da in-

fecção na planta serão atenuados ou eli-

minados. Tudo isso sem causar nenhum 

dano ambiental ou risco à cadeia ou às 

pessoas”, afirma. 

Para o pesquisador Eduardo Andrade, 

da Embrapa, os principais resultados 

alcançados na técnica de RNAi são a 

identificação de genes essenciais nos or-

ganismos alvo: “Ou seja, um gene em que 

eu posso ‘desenhar’ uma molécula de 

dsRNA que possua a mesma sequência 

e que, uma vez dentro das células desse 

organismo, irá causar o desligamento 

desse gene essencial e o organismo irá 

morrer”, detalha.

Estratégia de controle
O pesquisador da Embrapa comenta 

que muitas dessas pesquisas buscam, 

neste momento, confirmar essa hipótese, 

realizando ensaios para comprovar que é 

possível controlar pragas com essa estra-

tégia. “O passo seguinte será, em alguns 

casos, gerar plantas capazes de produzir 

os dsRNAs e então desafiá-las contra a 

praga. Assim será possível avaliar se a 

presença do dsRNA na planta confere a 

ela resistência à praga.”

 “Os trabalhos no Brasil estão sendo 

desenvolvidos focando o combate a 

pragas como o inseto transmissor do 

HLB do citros, o bicudo do algodoeiro, 

percevejos que afetam soja e milho,  

Helicoverpa armigera, insetos transmis-

sores de doenças para humanos, como 

é o caso do bicho barbeiro, viroses em 

hortaliças e fruteiras e doenças como a 

ferrugem da soja”, revela Andrade.

A expectativa é que todos os culti-

vos serão beneficiados com a técnica. 

Contudo, inicialmente, os resultados 

serão sentidos em culturas em que já se 
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cultivam sementes OGM (transgênicas), 

ou seja, as commodities (milho, soja e 

algodão), pois é mais fácil gerar uma 

planta capaz de produzir o dsRNA do que 

fabricar o dsRNA em larga escala e aplicar 

na lavoura. As outras culturas que não 

têm “tradição” ou em que não existem 

exemplares OGM cultivados no Brasil 

poderão ser beneficiadas pela tecnologia 

quando estiverem disponíveis produtos 

à base de dsRNA para serem aplicados 

externamente, seja via pulverização ou 

por outro método de aplicação, como 

já é feito para outros produtos químicos 

utilizados na agricultura.

O uso da tecnologia via OGM já é regu-

lamentado pela CTNBio, pois o pedido de 

liberação da planta (desde a fase da pes-

quisa até a liberação comercial) passa por 

todos os procedimentos/requerimentos 

que a lei brasileira que versa sobre cultivo 

de OGMs exige. “O uso tópico do dsRNA 

(aplicação na planta por pulverização, por 

exemplo) ainda não tem regulamentação 

em nenhum país do mundo. É algo que 

está sendo discutido. A CTNBio está ana-

lisando o tema, que também deverá ser 

debatido no Ministério da Agricultura e 

talvez em outros órgãos do governo como 

a Anvisa”, lembra Eduardo Andrade.    v Fo
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“Um gene em que eu 
posso ‘desenhar’ uma 
molécula de dsRNA 
que possua a mesma 
sequência e que, uma 
vez dentro das células 
desse organismo, irá 
causar o desligamento 
desse gene essencial e o 
organismo irá morrer.”
Eduardo Andrade
Pesquisador da Embrapa
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Qualidade de Sementes

Uma arma no combate 
à pirataria de sementes

Alta qualidade aliada a processos produtivos bem 
delineados geram melhores resultados no campo

Toda vez que o produtor de sementes 
exige o resultado de testes de qualidade, 
como germinação e vigor no momento 
em que compra a matéria-prima para 
sua lavoura (sementes), mesmo sem 
se dar conta, contribui para o combate 
ao mercado paralelo, conhecido como 
“pirataria”.

Geralmente, esse produtor é uma pes-
soa antenada e atenta às movimentações 
do mercado, pois sabe que o retorno será 
sentido no momento da implantação da 
sua lavoura. “A tranquilidade e a seguran-
ça são itens que pesam na escolha, carac-
terísticas essas que a semente pirata não 
pode bancar”, diz José de Barros França 
Neto, pesquisador da Embrapa Soja.

O vigor da semente deixou de ser, nos 
últimos anos, um conceito laboratorial e 
passou a ser exigido por agricultores que 
desejam melhor performance financeira 
em suas lavouras.

Atentas às novas exigências, empresas 
que trabalham na comercialização de 
sementes têm percebido essa movimen-
tação e buscam oferecer produtos com 
qualidade superior. Embora seja mais 
caro, o custo-benefício compensa. “A es-
timativa é que plantações com sementes 

de alto vigor tenham uma produtividade 
até 10% maior. Imagine quando o produ-
tor faz essa conta em milhares de hecta-
res. A tendência é optar por algo que lhe 
traga mais segurança e rentabilidade. É aí 
que a pirataria acaba sendo questionada 
por quem vive os desafios do campo no 
dia a dia”, afirma França. 

Qualidade 
Mas por que o vigor se transformou 

em algo tão atrativo dentro da qualidade 
de sementes? Segundo o pesquisador da 
Embrapa Soja, os estudos feitos exausti-
vamente nos últimos anos apontaram 
inúmeros fatores e combinações para 
esse entendimento. José de Barros França 
Neto listou alguns pontos mais discutidos 
em congressos e no dia a dia do campo. 
Acompanhe: 

1 – Primeiramente, é necessário en-
tender que a qualidade de uma semente 
está ligada a quatro fatores básicos: vigor/
germinação, qualidade genética, qualida-
de sanitária e qualidade física.

2 – O vigor vai tratar da vitalidade da 
semente, ou seja, a capacidade que ela 
terá para enfrentar fatores estressantes 
no campo como, por exemplo, uma seca 

inesperada, ataques de alguns tipos de 
pragas, assoreamento, erosão, doenças 
de solo, entre outros. Lotes com vigor têm 
maior resistência. “A produção agrícola 
não é uma matemática exata, então, se te-
mos sementes mais resistentes a situações 
estressantes, teremos mais possibilidades 
de êxito.” 

3 – Lotes com alta germinação não 
indicam que estejam livres de fatores 
externos. O ideal é o alto potencial de 
germinação aliado ao alto potencial de 
vigor. Um valor almejado como alto vigor 
é acima de 80%. 

4 – É necessário ter consciência de 
que não existe um único teste para iden-
tificar vigor. O mais comum é o Tetrazólio, 
voltado para sementes de soja. Contudo, 
há testes para o envelhecimento precoce, 
condutividade (ainda em experimento), 
velocidade e desenvolvimento de plân-
tula. “É preciso identificar qual o melhor 
teste para dar subsídios àquilo que se 
deseja.” 

Processo produtivo da semente
É de extrema importância que o 

processo de cultivo inicie-se com uma 
matéria-prima de qualidade; isso fará 
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toda a diferença no resultado final da 
lavoura. “Partindo desse ponto, o produ-
tor pode e deve associar outros itens ao 
longo do processo que irão se somar a 
essa qualidade”, orienta França. 

O pesquisador cita a escolha do 
local de produção como um dos fatores 
determinantes. No Paraná é sabido, por 
exemplo, que o Centro-Sul é o mais indi-
cado, por possuir temperatura média mais 
baixa que em outras regiões. Contudo, isso 
não quer dizer que outras localidades não 
possam ter um desempenho satisfatório. 
Microrregiões altas que também podem 
fazer parte da lista devem ser levadas em 
consideração, como é o caso de Mauá da 
Serra e municípios ao redor, no Norte, que 
têm boas características. 

Não errar no período de plantio e tra-
tar da nutrição da planta são itens que não 
podem ser deixados de lado, por serem 

relevantes e impactarem 
no resultado. Em relação 
à colheita, o planejamento 
deve levar em consideração 
a utilização de tecnologia e 
funcionar como um relógio. “Para ser 
assertivo, o recomendado é fazer uma an-
tecipação da colheita. Tempo a mais no 
campo pode significar dinheiro a menos.” 

“Infelizmente, o dano mecânico ainda 
é considerado um grande gargalo que 
prejudica o produtor. As sementes são 
estruturas vivas e frágeis e se não houver 
cuidado na colheita, as perdas podem ser 
consideráveis”, orienta ainda França Neto.

A partir dessa fase, é preciso contar 
com uma boa estrutura de secagem, em 
alguns casos que também possuam o be-
neficiamento, separar, limpar e padronizar 
por tamanho. Só então o produto segue 
para o armazenamento, onde pode ficar 

de seis a oito meses. A 
indicação é manter em 

um lugar que possibilite 
uma temperatura adequada 

e constante, de preferência 
amena.
França conclui ainda que ao longo 

do processo produtivo é fundamental o 
acompanhamento de um laboratório de 
análises de sementes em todas as fases. 
Isso ajudará para que os resultados sejam 
ainda mais satisfatórios, principalmente o 
financeiro, pois permite evitar a comercia-
lização de lotes duvidosos que podem 
resultar em indenizações e depreciação 
da marca. Se o mercado de sementes 
entender que a qualidade é sinônimo de 
rentabilidade, a pirataria terá um grande 
adversário e vai se restringir a grupos 
de oportunistas e aventureiros que não 
pensam no setor como um todo.     v
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Artigo

O campo à espera da regulamentação 
das misturas de produtos

POR DIONISIO LUIZ PISA GAZZIERO*

A mistura em tanque de agrotóxicos 

é um assunto de interesse de todos os 

que atuam na área da sanidade vegetal, 

especialmente do produtor e dos técnicos, 

a quem cabe a prescrição das receitas 

dos agrotóxicos que irão solucionar os 

problemas fitossanitários que ocorrem 

nas lavouras. 

Quem trabalha com agricultura sabe 

que é comum a ocorrência simultânea de 

insetos-pragas, plantas daninhas e doen-

ças em uma mesma cultura. Sabe também 

que os inseticidas, herbicidas e fungicidas 

têm espectro de ação específico, que 

não permite o controle de todos esses 

problemas ao mesmo tempo. Por isso, 

agricultores e técnicos se veem obrigados 

a utilizar mais de um produto ao mesmo 

tempo, visando não só ao controle das 

pragas, como também à racionalização 

dos tratos culturais e à redução dos custos, 

do uso de água, dos equipamentos de 

aplicação, da compactação do solo, entre 

outros fatores.

Existe ainda outra importante razão 

para a regulamentação do uso de mistura, 

uma vez que a combinação de produtos 

com diferentes mecanismos de ação é 

uma recomendação aceita mundialmen-

te para prevenir ou manejar problemas 

de resistência das pragas em geral aos 

agrotóxicos. Segundo levantamento 

apresentado em 2015 pela Embrapa, 97% 

das aplicações de agrotóxicos no Brasil 

são feitas com misturas em tanque. No 

passado, era comum e permitido fazer 

as recomendações para uso das misturas 

no campo. Mas, em meados da década 

de 1980, todas as recomendações sobre 

mistura em tanque foram retiradas das 

instruções de uso por orientação do 

Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). Passados dez 

anos, as misturas em tanque foram regu-

lamentadas novamente pela Portaria nº 

67 do MAPA, a qual permitia às empresas 

incluírem nos registros a recomendação 

das misturas em tanque. Entretanto, essa 

portaria acabou sendo revogada pela 

Instrução Normativa nº 46/2002 e até 

hoje se espera uma solução pelos órgãos 

governamentais competentes. 

Em 2011, a Associação Brasileira dos 

Defensivos Genéricos (AENDA) encomen-

dou um estudo jurídico, o qual traz como 

conclusão que a mistura em tanque não é 

proibida e pode ser praticada pelo agricul-

tor, sob sua responsabilidade. Por outro 

lado, a mistura não pode ser prescrita por 

profissional legalmente habilitado em um 

receituário agronômico, pois qualquer 

agrotóxico só pode ser recomendado 

observando-se as informações de uso 

aprovadas em rótulo e bula (Decreto 

4.074/02). Trata-se de um contrassenso, 

pois, se por um lado as misturas não 

podem ser prescritas, por outro é impos-

sível deixar de utilizá-las, especialmente 

porque estamos em um país tropical que 

possui condições que são favoráveis à in-

cidência de pragas nas lavouras. Por falta 

de regulamentação, ao longo dos anos, as 

pesquisas e as discussões técnicas sobre 

esse assunto foram diminuindo e, hoje, as 

informações não estão completamente 

definidas. Recentemente, as discussões 

sobre a necessidade da regulamentação 

voltaram à tona, pois o setor agrícola não 

pode continuar sem essas informações 

nem trabalhar com essa irregularidade. 

Duas novas moções foram apresentadas 

ao MAPA, pedindo uma solução para o 

caso – uma delas, elaborada durante o 36º 

Ciclo de Reuniões Conjuntas da CSM/PR e 

outra, durante a 36ª Reunião de Pesquisa 

de Soja.  

 A regulamentação permitirá que as 

informações circulem livremente e trará 

benefícios agronômicos e econômicos, 

também reduzindo os riscos nas áreas da 

saúde e meio ambiente. 

O tema está em discussão e análise 

pelos Ministérios da Saúde, Meio Am-

biente e Agricultura, com a participação 

do setor produtivo, academia e entidades 

diversas. Estamos perto de uma solução e 

a expectativa é que o Governo, por meio 

do trabalho conjunto dos Ministérios com 

a sociedade, consiga resolver esse proble-

ma definitivamente até o final de 2017.  v

“A regulamentação permitirá que 
as informações circulem livremente 
e trará benefícios agronômicos e 
econômicos, também reduzindo os 
riscos nas áreas da saúde e meio 
ambiente.”

* Dionisio Luiz Pisa Gazziero 
Pesquisador da Embrapa Soja
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Prestes a completar quatro décadas de atuação no mercado 

brasileiro, os serviços dos laboratórios de análises de sementes 

da Apasem, conhecidos como “LAS”, situados nas cidades de 

Toledo e Ponta Grossa, são considerados por seus usuários 

como estruturas que oferecem serviços de ponta pautados em 

conhecimentos avançados e que efetivamente atendem às 

necessidades dos produtores de sementes. 

Segundo o diretor executivo da Apasem, Clenio Debastiani,  

isto ocorre porque os serviços ofertados pela Associação e 

seus laboratórios resultam de uma longa tradição, mantendo a 

experiência da equipe com coesão e comprometimento com 

a eficiência. 

“A experiência dos nossos colaboradores, aliada a um 

Experiência na avaliação
da qualidade de sementes

Anualmente, os laboratórios da Apasem analisam mais de oito mil amostras. 
Contando com profissionais experientes, seus resultados traduzem-se em credibilidade

sistema de gestão da qualidade moderno, é nosso diferencial. 

O produtor sente essa diferença, pois consegue ver o resultado 

nas nossas análises nas sementes que germinam no campo”, 

frisa Debastiani. 

Há mais de dez anos utilizando os serviços do LAS de Ponta 

Grossa, o engenheiro agrônomo Wagner Augusto Rigone conta 

que a credibilidade, agilidade e localização o fazem utilizar com 

frequência os serviços da Apasem. “Toda semente que recebe-

mos de nossos fornecedores passa por uma reavaliação junto 

ao laboratório de Ponta Grossa. Nossos clientes ficam seguros 

em saber que trabalhamos com uma marca de credibilidade”, 

conta Wagner, que é o responsável pela área de Desenvolvi-

mento de Mercado da Futuragro, empresa que encaminha mais 

de 400 amostras anuais para serem avaliadas nos laboratórios 

da Apasem. 

Rotina 
Anualmente, os colaboradores do LAS analisam, em média, 

oito mil amostras. A equipe passa por treinamentos constantes, 

o que garante atualização nos serviços técnicos prestados e 

das exigências legais. Os laboratórios são credenciados no 

Ministério da Agricultura desde 2005, seguindo as normas de 

qualidade da ISO 17025. 

Contando com equipamentos diversos, que auxiliam nas 

análises de precisão, as demandas costumam ser atendidas entre 

10 e 15 dias. “Esse tempo somente será extrapolado caso ocorra 

Laboratórios

Avanços
Se a tecnologia avança em diferentes frentes para que o campo possa ter melhor desempenho em sua produtividade, são os estudos e avaliações dos 
laboratórios de análise de sementes que tornam essa realidade possível. Para esse campo das sementes, a tendência é de uma revolução ampla nos 
próximos anos. Para o pesquisador Bert Van Duijin, coordenador do Comitê de Tecnologias Avançadas da International Seed Testing Association (ISTA), 
“há uma ebulição de alternativas, muitas delas já em prática em vários países”, segundo afirmou durante sua participação no XX Congresso de Sementes, 
realizado pela Abrates em Foz do Iguaçu na segunda semana de agosto.

“Imagens multiespectral e hiperespectral, imagens em Raio X 2D e 3D, medições individuais de respiração de sementes, visualização de descarga de gás/
eletrofotografia, ressonância magnética nuclear (NMR) e imagem de ressonância magnética (MRI). Tudo isso vai permitir que as sementes tenham qualidade 
maior no futuro”, explicou.

Para o pesquisador, o uso das técnicas não invasivas na análise de sementes indica que as pesquisas avançam por um caminho promissor. “Os dados obtidos 
sobre a semente podem ser cruzados com a informação sobre seu desempenho na germinação e formação de plântulas”, destaca. “Com isso, é possível 
correlacionar diretamente o estado do embrião (e de toda a semente) com o resultado apresentado na germinação e na formação de plântulas.”

Treinamentos constantes com colaboradores asseguram boas análises 
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a necessidade de repetir 

o teste”, explica Saionara 

Tesser, responsável técnica 

do LAS de Toledo. Outro 

ponto positivo é o custo-

-benefício: “Nossa tabela 

não é reajustada há dois 

anos. Além disso, associa-

dos da Apasem possuem 

descontos especiais nas 

análises”, completa Juliana 

Veiga, responsável técnica 

do LAS Ponta Grossa. 

Atualização 
O constante contato 

com as novas tecnologias 

de mercado é uma reali-

dade entre os profissio-

nais que atuam no LAS.  

Também o compromisso 

de melhor atendimento e 

entendimento das neces-

sidades dos clientes são 

atividades que norteiam o 

dia a dia. “Isso permite que 

os colaboradores prestem 

o melhor serviço. Também  

estamos evoluindo rapida-

mente no sentido de prestar 

assessoramento personali-

zado e um bom pós-venda 

aos nossos clientes”, explica 

Clenio. 

Recentemente, a Apa-

sem convidou a doutora 

em Ciência e Tecnologia de 

Sementes Maria de Fátima 

Zorato para participar de 

uma rodada de atualiza-

ção dos colaboradores do 

LAS da Apasem e de seus 

associados. A profissional 

conversou com a reporta-

gem da Revista Apasem 

sobre a importância de 

contar com laboratórios 

estruturados e equipados 

para ter sementes de qua-

lidade. Confira a entrevista 

na página seguinte.

Para os participantes 4
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Laboratórios

Serviço

LAS de Toledo
Rua Estilac de Leal, 142 – Fone: (45) 3278-8184 

Toledo/PR – CEP 85906-205
Responsável técnica: Saionara Tesser
E-mail: lasptoledo@apasem.com.br

LAS de Ponta Grossa
Av. Visconde Taunay, 1.989 – Fone: (42) 3224-1339

Ponta Grossa/PR – CEP 84051-000 
Responsável técnica: Juliana S. Bueno Veiga

E-mail: lasppontagrossa@apasem.com.br

Revista Apasem: Como podemos classificar a qualidade dos trabalhos 
de análises de sementes?

Maria de Fátima Zorato: No mais elevado nível. A semente hodierna é protagonis-
ta de inovações tecnológicas. Necessita de análises confiáveis, de ponta, no que se 
refere às características: genética, física, fisiológica e sanitária. Ou seja, a qualidade do 
produto num sentido amplo.

RA: Quais os problemas mais comuns encontrados no processo de 
análise de sementes?

MAZ: No sentido geral: técnico, o qual abrange desde metodologias, calibrações 
de equipamentos, treinamentos compatíveis com a realidade do sistema de produção 
atual. Resumindo: envolve sempre a figura humana.

RA: Nesse sentido, ter equipes experientes e bem formadas torna-se 
um diferencial?

MAZ: As tecnologias estão em evolução constante em todos os sentidos, inclusive 
na agricultura e, de maneira principal, no Programa de Melhoramento Vegetal. Isso nos 
remete a sementes de maior valor agregado (sementes com tecnologias embarcadas). 
Portanto, existe a necessidade de acompanhamento profundo da nova realidade. Na 
Ciência existem hipóteses que podem ser alteradas com novas pesquisas o tempo todo. 
Para a análise de sementes, isso também é verdadeiro quando se tem modificações de 
genética, de clima, de produtos químicos que envolvem a semente e seu entorno. As 
metodologias devem acompanhar o tempo real das situações. É necessário debater, 
atualizar para adequações de inovações na agricultura moderna. Por isso, os profis-
sionais precisam estar atentos às novas situações, defeitos de produtos e tendências 
do setor sementeiro.

RA: Qual é o perfil do profissional que os laboratórios precisam nos 
dias de hoje?

MAZ: A semente é um ser vivo que apresenta enorme complexidade e necessita 
de entendimentos especiais. O profissional que lida com análises deve ter perfil de 
pesquisador, ser comprometido, possuir resiliência para o trabalho de rotina. Ser 
profundo estudioso de problemas do dia a dia, manter-se informado, sair do piloto 
automático e conhecer profundamente “a vida” que está analisando.

RA: Como um laboratório bem estruturado agrega ao setor de semen-
tes como um todo?

MAZ: Conhecendo seriamente o que faz, executando análises confiáveis, auxiliando 
os produtores de sementes e suas equipes no que se refere à qualidade das sementes, 
uma vez que a resposta indica análise de um grupo de indivíduos que compõem um 
lote de sementes. v

Entrevista
Maria de Fátima Zorato
Doutora em Ciência e Tecnologia de Sementes

Estrutura do LAS Toledo 

do workshop,  a Dra. Maria Zorato falou 

sobre a semente contemporânea, seu 

valor e suas mazelas. Destacou como 

evidenciar a qualidade escondida na 

semente nos diferentes testes e o que ela 

mostra em cada teste.

Essa e outras ações são pautas de 

rotina no LAS Apasem. Contar com um 

serviço de qualidade requer experiência, 

tradição, credibilidade e, acima de tudo, 

afinidade com as demandas contempo-

râneas, e isso os laboratórios da Apasem 

têm de sobra.        v

Fique atento
A Apasem planejou para o ano de 2018 
uma série de encontros que vão discutir 
temas ligados ao processo de produção 

de sementes. Confira alguns dos 
assuntos e programe-se para participar.

 
Formação de Analista de Sementes: 

Primeiro semestre
Treinamentos para RT de Produção:

Junho a agosto
Workshops para Analistas: 
Meses de outubro e novembro

Formação de Amostradores de Sementes:
Primeiro semestre

Capacitação de Operadores de UBS:
Primeiro semestre
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História

Uma história de parceria 
com o produtor de sementes

A fundação da Apasem, em 21 de 

agosto de 1971, não foi um ato isolado 

dos produtores de sementes, mas resultou 

da organização do setor e das medidas 

tomadas pelo governo para desenvolver 

a agricultura brasileira. É preciso lembrar 

que outros Estados já tinham organizado 

o setor sementeiro, cada um à sua manei-

ra: o Rio Grande do Sul tinha sua associa-

ção desde 1968; São Paulo, desde 1965. 

Por iniciativa do governo, em 1971 

foi realizado o 1º Encontro de Sementes 

e Mudas do Paraná, visando à constitui-

ção da Comissão Estadual de Sementes 

e Mudas. Também nesse ano, durante 

seminário realizado em Florianópolis, 

foi lançado o Planasem – Plano Nacional 

de Sementes para a Região Sul. A 

história da associação de produtores de 

sementes pode ser mais bem compreen-

dida através do relato da Comissão de 

Sementes e Mudas do Paraná (CSM-PR):

“A produção de sementes de forma 

organizada teve início a partir de 1965, 

com a instituição das Comissões Estadu-

ais de Sementes de Trigo – CEST, nos Esta-

dos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná, com a finalidade de organizar 

a produção de sementes dessa espécie 

naqueles Estados. Especificamente no 

Paraná, a produção de sementes fiscali-

zada teve início a partir de 1967, com um 

produtor inscrito e a produção de 7.000 

sacas de sementes de trigo.

Com base nos trabalhos desenvol-

vidos pela CEST e com o desen-

volvimento da cultura de soja 

nesses três Estados, em 6 de 

dezembro de 1970 foi instituída 

nos mesmos moldes a Comissão 

Estadual de Sementes de Soja 

– Cessoja, no Paraná, iniciando 

seus trabalhos com 27 produto-

res e uma produção de 278.000 

sacas de sementes de soja.

Em 1971, com o advento 

do programa Agiplan – Apoio 

Governamental à Implanta-

ção do Plano Nacional de 

Sementes, publicou-se no 

DOU em 29 de março de 

1971 – Seção 1 – Página 

2441, a Portaria nº 55, de 22 

de março de 1971, que esta-

beleceu as diretrizes gerais 

normativas para a consti-

tuição e funcionamento 

das Comissões Estaduais de Sementes 

e Mudas. 

De acordo com o contido em tal por-

taria, as Comissões Estaduais de Sementes 

e Mudas seriam colegiados compostos 

de representantes de entidades federais, 

estaduais e privadas, ligadas à pesquisa, 

ao ensino, à produção e ao comércio, de 

sementes e muda.”

Dessa forma, a criação da Comissão 

Estadual de Sementes e Mudas do Para-

ná (CESM/PR) estava condicionada à 

criação da associação dos produtores de 

sementes e mudas. Foi a própria Diretoria 

Estadual do Ministério da Agricultura 

no Paraná que fomentou a criação da 

Apasem, lembra Scylla Cezar Peixoto 

Filho, ex-funcionário do Ministério e que  

sempre integrou a CESM/PR, depois 

CSM/PR. 

A Apasem, inicialmente, foi integrada 

por um pequeno grupo de produtores e 

presidida provisoriamente pelo ex-diretor 

do Ministério da Agricultura do Paraná, 

o engenheiro agrônomo Hélio Pimentel, 

que atuava num grupo privado. Mas, 

desde a primeira reunião, o engenheiro 

agrônomo Rubens Carlos Buschmann 

aparece com destaque. A ata da primeira 

reunião da diretoria da Apasem relata 

assim os acontecimentos:

“Aos 23 dias do mês de agosto do ano 

de 1971, reuniu-se a Diretoria Provisória, 

eleita em 21 de agosto p.p. na sede do 

GEPV (Grupo Executivo de Produção Ve-

getal do Ministério da Agricultura), gentil-

mente cedida pelo seu chefe, Dr. Felismi-

no Gonçalves Martins, e situada no Edifí-

cio Demeterco, 13º Andar, Curitiba. Após 

aberta a seção às 14 horas, resolveu-se  

de comum acordo estabelecer os seguin-

tes cargos de trabalho: para a presidên-

Revista Apasem   -   Nov.201724

Registro da primeira ata 
da Apasem, escrita à mão 

POR ELOY SETTI 
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Com mais de 46 anos de estrada, instituição 
defende interesses do setor sementeiro do Paraná

cia - Dr. Rubens Carlos Buschmann, para 

secretário - Décio Vergani; tesoureiro 

- Nelson T. Honjo; membros suplentes; 

Dr. José L. V. Muzzillo, Helmuth Abeck 

e Dr. Elyseu M. Dasul. Foram tomadas as 

seguintes resoluções: a) As reuniões de 

diretoria seriam toda segunda-feira, das 

14 às 16 horas, procurando-se abreviá-las 

sempre que possível; b) resolveu-se la-

vrar a ata de toda reunião de Diretoria; 

c) Resolveu-se também redigir a Ata de 

Fundação da Associação, fundação essa 

realizada no dia 21 de agosto p.p. ...”

Hoje, com 46 anos de estrada e congre-

gando mais de 70 associados, a Apasem 

(Associação Paranaense dos Produtores 

de Sementes e Mudas) continua atuando 

com o intuito de defender os interesses 

dos empresários da produção e comér-

cio de sementes e mudas do Estado do 

Paraná, com desafios cada vez maiores 

pela frente. 

Também está no escopo de atividades 

da instituição a análise de sementes e o 

treinamento e capacitação de técnicos. 

Constantemente promove encontros, 

seminários e reuniões com associados e 

entidades que atuam com o agronegócio, 

como forma de captar as demandas que 

vêm do campo para que se possa saná-las 

em âmbito estadual e federal. É da Apa-

sem o papel de representar seus associa-

dos junto a diferentes órgãos e entidades, 

reivindicando a resolução das demandas 

apresentadas pelo setor sementeiro. 

Por ser uma associação integrada 

por cooperativas, autônomos, empresas 

privadas e instituições públicas (Embrapa 

e Iapar),  decidiu-se – para não haver dis-

putas prejudiciais aos associados –  que 

o cargo de presidente seria ocupado 

alternadamente a cada dois anos por 

representantes das cooperativas e das 

demais empresas e instituições.

“Hoje trabalhamos por uma institui-

ção ainda mais ativa, voltada à rápida 

mudança tecnológica que impacta 

diretamente o campo. Ficar atento à ten-

dência e às oportunidades é de extrema 

importância para que não passem desper-

cebidas”, explica o atual presidente, Josef 

Pfann Filho.

A afirmação do atual presidente já 

era uma visão dos seus antecessores. Em 4

Da esquerda para a direita: Sérgio Scorsin, Wilson Thiesen, Gualter Gonçalves, Rubens Buschmann e Hélio Pimentel 
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História

1976, ao redigir a mensagem tradicional 

publicada no relatório de atividades do 

período, o então presidente da Apasem, 

Fernão Accioly Rodrigues da Costa, 

escreveu: “Não restam dúvidas que no 

porvir muito próximo esta Associação, 

pelo trabalho que vem desenvolvendo 

se constituirá num paradigma na opinião 

das classes produtoras de nosso Estado, 

para cujo desenvolvimento e segurança 

todos nós nos empenhamos”. 

Para Wilson Thiesen, que foi presi-

dente no ano de 1974, deixando o cargo 

para assumir a Delegacia do Ministério 

da Agricultura do Paraná, o desafio da-

quela época era transformar o Paraná 

em referência em produção de sementes 

e impulsionar a produção nacional que 

naquele tempo girava em torno de 70 

milhões de toneladas. “Para ultrapassar 

a barreira dos 100 milhões precisávamos 

investir na qualidade das sementes. Era 

esse o desafio. Então criamos o primeiro 

laboratório de Análises em Toledo, foi um 

marco. De lá para cá o Brasil já tem uma 

produção de 200 milhões de toneladas. 

Esse expressivo resultado foi semeado lá 

atrás, com visão de futuro de instituições 

como a Apasem”, ressalta Thiesen. 

A Apasem é uma instituição que 

sempre esteve à frente de seu tempo. 

Criada ainda antes da Associação Bra-

sileira de Sementes e Mudas (Abrasem), 

que congrega as associações de todo o 

Brasil, ela atuou bravamente para que 

fosse criado o Programa de Garantia da 

Atividade Agropecuária – Proagro, em 

dezembro de 1973, uma conquista impor-

tante para o setor. “A redação do texto 

foi organizada praticamente por nossos 

dirigentes. Envolvemos todas as pessoas 

com credibilidade e conhecimento 

para liderar esforços visando à criação 

do Proagro, inclusive convocamos para 

nos auxiliar o Banco do Brasil, na figura 

do seu superintendente na época, Luiz 

Norberto da Silva Rato. Fizemos várias 

reuniões e elaboramos regras para o 

funcionamento do programa”, lembra o 

ex-presidente Rubens Buschmann. 

De fato, as atas das reuniões da dire-

toria da Apasem, a partir de dezembro 

de 1972, relatam discussões e correspon-

dências enviadas a políticos e a associa-

ções no Paraná e em outros Estados na 

defesa da criação de um seguro rural aos 

produtores. Nessa época, o governo já 

estudava a criação de um seguro agrícola 

e a insistência das lideranças agrícolas 

paranaenses deve ter contribuído para 

que se tornasse realidade.

Também foi na gestão de Buschmann 

(1973-1974 e 1976-1977) que a sede 

própria da Apasem foi adquirida, com a 

ajuda do diretor do CTRIN (Banco do Bra-

sil), Eloy Gomes, que liberou recursos do 

Rubens Buschmann e o assessor da Apasem Henrique Mehl em Brasília, onde foram negociar 
a obrigatoriedade do uso de sementes fiscalizadas para obtenção de financiamento
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 1971/1973 - Helio Pimentel 
 1973/74 e 1976/77 - Rubens Buschmann 
 1974/75 e 1976/78 - Fernão Accioly
 1977/78 e 1978/79 - Gualter B. Gonçalves 
 1979 - Wilson Thiesen 
 1979/81 - Sergio Escorsin 
 1981/83 e 1985/87 - Gerson Gonçalves
 1983/85 - Sidney Nottar
 1987/89 - Mario J.P. Dutra 
 1989/91 e 1997/99 - Waldyr Vergani Galera 
 1991/93 - Wilson Pan 
 1993 - Ywad Wiyamoto 
 1995/97 - Rogerio Rizzardi  
 1999/2001 - Almir Montecelli 
 2003/05 - Ronaldo Venorame
 2008/11 - Luiz Carlos Miranda 
 2011/13 - Marcos Antonio Trintinalha  
 2013/15 - Raphael Rodrigues Froes 
 2015/17 - Kazuo Jorge Baba 

Gestão 
Apasem
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LAVOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO OESTE S/A
Rua Guarani, 760 - Pato Branco - PR

Fone (46) 3220-1660
www.lavourasa.com.br

SEMENTES
A Lavoura Sementes é a primeira empresa 

produtora de sementes do sudoeste do 
Paraná a conquistar a certificação de 

qualidade ISO 9001, o que demonstra a 
busca contínua por um alto padrão de 
qualidade nas sementes produzidas.

Na área de sementes temos um know-how 
de 30 anos, associado a uma equipe técnica 
altamente qualificada na área de sementes e 
a um processo de certificação pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). As Sementes Lavoura passam por 

um rigoroso processo de produção.

Na primeira fila, ao centro, de braços cruzados, Iwao Miyamoto, tendo à esquerda Geraldo Fróes, Sidnei Nottar e Eloy Gomes
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Fundo de Pesquisa do Trigo. A sede, que 

ficava no distante bairro do Portão, em 

1979 foi transferida para o bairro Mercês, 

em Curitiba, onde está até os dias atuais. 

“Outra conquista liderada pela Apa-

sem foi a obrigatoriedade do uso de 

semente fiscalizada como condição 

para aderir ao Proagro e também para a 

concessão de financiamentos de custeio 

das lavouras. Para liberação do financia-

mento ao plantio, o banco exigia a adesão 

ao Proagro, a custo bem mais baixo do 

que o praticado”, disse o ex-presidente, 

exultante por encontrar nos arquivos da 

Apasem uma foto de reunião realizada em 

Brasília no ano de 1976, com esse objetivo. 

Nas décadas de 1970 e 80, com a ex-

plosão agrícola do Estado, principalmente 

de trigo e soja, havia a necessidade de 

acompanhamento e atestado de qualida-

de das sementes produzidas e comerciali-

zadas no Paraná. Para isso, foram criados 

dois laboratórios (Toledo e Ponta Grossa) 

para atender aos associados. Com isso, a 

análise de sementes evoluiu e cresceu 

muito no Paraná. “Em poucos anos dei-

xamos de importar sementes de trigo para 

nos tornarmos um Estado autossuficiente, 

passando a assumir o posto de maior 

produtor da semente de trigo no Brasil”, 

lembra o ex-presidente Wilson Thiesen.  

Para o engenheiro agrônomo Eugênio 

Bohatch,  que exerceu o cargo de diretor 

executivo da Apasem por quase 40 anos, 

a associação sempre esteve incumbida 

de atender às necessidades do produtor 

de sementes usando de sua força repre-

sentativa para trazer benefícios legítimos 

a todos os profissionais ligados ao setor. 

“Conforme a sociedade foi evoluindo, as 

demandas também foram mudando. O 

papel da Apasem nesse sentido foi im-

prescindível para que o setor de sementes 

paranaense pudesse ser referência nacio-

nal”, destaca o ex-diretor.      v
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Associados da Apasem

ADEMAR 
VANZELA

 ADEMAR VANZELA
 Roncador / PR
 Fone: (44) 3575-1182 
 

 AGROPAR - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA  
 DO MÉDIO OESTE DO PARANÁ LTDA.
 Assis Chateaubriand / PR - Fone: (44) 3528-4748 

 AGROPECUÁRIA IPÊ S/C LTDA.
 Campo Mourão / PR
 Fone: (44) 3518-3300 

 ANNEMARIE PFANN E OUTROS
 Guarapuava / PR
 Fone: (42) 3624-3288 

 ATLÂNTICA SEMENTES S.A.
 Curitiba / PR
 Fone: (41) 3013-0089  

 BAYER S.A.
 São Paulo / SP
 Fone: (11) 5694-2535 / 5694-7230

 BIOTRIGO GENÉTICA LTDA.
 Campo Mourão / PR
 Fone: (45) 3525-6447 

 BELA SEMENTES INDÚSTRIA E 
 COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA.
 Tamarana / PR - Fone: (43) 3377-8500

 BOCCHI AGRONEGÓCIOS & CIA. LTDA.
 Santa Izabel do Oeste / PR
 Fone: (46) 3542-8000 

 BUSSADORI, GARCIA E CIA LTDA.
 Cornélio Procópio / PR
 Fone: (43) 3523-5939 

 C. VALE – COOPERATIVA  
 AGROINDUSTRIAL
 Palotina / PR - Fone: (44) 3649-8010 – (44) 3649-8607

 CAMP – COOPERATIVA AGRÍCOLA  
 MISTA PRUDENTÓPOLIS LTDA.
 Prudentópolis / PR - Fone: (42) 3446-1336

 CAPAL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 Arapoti / PR
 Fone: (43) 3557-1010  

 CASTROLANDA COOPERATIVA 
 AGROINDUSTRIAL LTDA.
 Castro / PR -  Fone: (42) 3234-8163 

 CITTOLIN COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. 
 Cascavel / PR
 Fone: (45)3226-3031 

 COAGRU - COOPERATIVA 
 AGROINDUSTRIAL UNIÃO
 Ubiratã /PR - Fone: (44) 3543-8800 

 COAMO - AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 
 Campo Mourão / PR
 Fone/Fax: (44) 3599-8000 

 COCAMAR COOPERATIVA   
 AGROINDUSTRIAL
 Maringá / PR - Fone: (44) 3221-3012

 COCARI – COOPERATIVA  
 AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
 Mandaguari / PR - Fone: (44) 3233-8800

 COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS 
 AGROPECUÁRIOS LTDA.
 Toledo / PR - Fone: (45) 3378-2424 

 COPACOL -  COOPERATIVA  
 AGROINDUSTRIAL CONSOLATA LTDA.
 Cafelândia / PR - Fone: (45) 3241-8080 

 COODETEC – DESENVOLV. PROD. 
 E COM. AGRÍC. LTDA.
 Cascavel / PR - Fone: (45) 3321-3536  

 COOPERATIVA  AGRÍC. MISTA 
 DE PONTA GROSSA LTDA.
 Ponta Grossa / PR - Fone: (42) 3228-3440 

 COOPAVEL – COOPERATIVA   
 AGROINDUSTRIAL
 Cascavel / PR - Fone: (45) 3218-5092

 COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL
 Guarapuava / PR
 Fone: (42) 3625-8250 

 COOP. AGRÍC. MISTA SÃO CRISTÓVÃO 
 LTDA. - CAMISC
 Mariópolis / PR - Fone: (46) 3226-8300 
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INFORME COMERCIAL

A TI no gerenciamento das empresas de sementes
São crescentes as exigências documentais, legais e comerciais, de todas 
as empresas. No setor sementeiro há inúmeras atividades que precisam de 
gerenciamento rígido: aquisição de sementes, inscrições de campos, colheita, 
beneficiamento, formação de lotes, comercialização e outros. Inconsistências e 
erros resultam em perdas e, ainda, podem gerar multas. Como prevenir?
A Iberá Sementes, empresa com 40 anos de atuação, buscou no 
mercado o que considera o melhor sistema de tecnologia de informação, 
que engloba toda a estrutura gerencial. Encontrou na AGRO1 todas as 
ferramentas necessárias. O engenheiro agrônomo Irapuã Fonseca, gerente 
da Iberá, respondeu a algumas questões sobre a importância dos serviços 
prestados pela AGRO1:

1. Qual sua opinião sobre os serviços 
 oferecido pela AGRO1?
 A AGRO1 é uma empresa especializada em software para o agronegócio, 

oferecendo pacotes customizados ao nosso setor, seja ele somente 
lavoura ou ainda a parte de sementes. Nesses quase 8 anos que estamos 
trabalhando junto, a plataforma vem se desenvolvendo muito rapidamente e 
com frequência o sistema vai sendo atualizado com melhorias que sugerimos.

2. Quais os módulos que a Iberá implantou? 
 Decidimos que teria que ser em todos os setores da empresa: gestão, 

lavoura, contabilidade, balança, sementes, BI e por último a plataforma 
mobile do Aqila (aplicativo para monitoramento de lavouras). 

3. Por que a Iberá optou pela AGRO1?
 Optamos pela AGRO1 pela facilidade de relacionamento com as pessoas 

que desenvolvem o sistema, por possuir um time de suporte muito bem 
estruturado e por ser um sistema pensado para o nosso negócio.

4. Como avalia os serviços prestados pela AGRO1?
 O sistema de ERP fornecido pela empresa nos atende em todas as nossas 

necessidades, com a vantagem de estar sempre se atualizando e levando em 
conta nessas atualizações as nossas demandas por customizações. Tivemos 
uma grande participação no aperfeiçoamento do sistema, que evoluiu muito.  
E estamos muito satisfeitos.

5. Como essa tecnologia favoreceu o 
 desempenho da empresa? 
 O sistema da AGRO1 organizou a empresa, pois obrigou todos os setores 

a falarem a mesma linguagem, trabalharem com a mesma plataforma, 
integrou a empresa, a informação ficou disponível a todos os stakeholders.

6. Você recomenda a AGRO1 para empresas 
 do setor de sementes?
 Sim, recomendo. O sistema é muito completo na área de semente. Organiza 

todas as informações. Dá uma segurança muito grande na hora da 
comercialização, pois controla muito bem os estoques separando por cultivar, 
peneira, classe, unidade (bag, saco 40 kg, saco 25 kg, etc.), tratamento TSI. 

Tecnologia da Informação
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 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS 
 Lapa / PR
 Fone: (41) 3622-1515 

 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR
 Medianeira / PR
 Fone: (45) 3264-8800 

 COOPERATIVA DE PRODUTORES 
 DE SEMENTES COPROSSEL
 Laranjeiras do Sul / PR - Fone: (42) 3635-2519 

 COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TRADIÇÃO
 Pato Branco / PR
 Fone: (46) 3122-8000 

 EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO
 ESCRITÓRIO DE LONDRINA
 Londrina / PR - Fone: (43) 3371-6300  

 FRANCISCO SOARES RORATO E OUTROS
 Roncador / PR
 Fone: (44) 3576-1276 

 FRÍSIA COOPERATIVA  AGROINDUSTRIAL
 Carambeí / PR
 Fone: (42) 3231-9000

 FUNDAÇÃO PRÓ-SEMENTES 
 DE APOIO À PESQUISA
 Campo Mourão / PR - Fone: (44) 3529-1363

 FUNDAÇÃO MERIDIONAL DE APOIO À 
 PESQUISA AGROPECUÁRIA
 Londrina / PR - Fone: (43) 3323-7171 

 GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA.
 Cambé / PR
 Fone: (43) 3305-9393

 GERMINA PROD. E COM. DE SEMENTES S/A
 Marilândia do Sul / PR
 Fone: (43) 3464-1458 

 GRANJAS MODELO LTDA.
 Catanduvas / PR
 Fone: (45) 3234-1294

 I. RIEDI & CIA LTDA.
 Cascavel / PR
 Fone: (45) 3322-9400 

 IAPAR - INSTITUTO AGRONÔMICO 
 DO PARANÁ 
 Londrina / PR - Fone: (43) 3376-2000 4
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 DOUGLAS FANCHIN TAQUES 
 FONSECA  - IBERÁ SEMENTES
 Ponta Grossa / PR - Fone: (42) 3236-5000

 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. AGRÍC. 
 MENOSSI  LTDA.- SEMENTES SORRIA
 Cambará / PR - Fone/Fax: (43) 3532-3210 

 INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 Londrina / PR
 Fone: (43) 3294-7000 

 JOÃO CARLOS FIORESE
 Roncador / PR
 Fone/Fax: (44) 3575-1155 

 JOSÉ BENTO AZAMBUJA GERMANO - 
 SEMENTES MUTUCA
 Curitiba / PR - Fone: (41) 3222-3885 

 LAVOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO OESTE S/A
 Pato Branco / PR
 Tel.: (46) 3225-3664 

 LAGOA BONITA SEMENTES LTDA.
 Itaberá / SP
 Fone: (15) 3562-1569 

 MARIA LÚCIA DA CUNHA 
 NASCIMENTO E OUTROS
 Ponta Grossa / PR - Fone/Fax: (42) 3239-9100

 NIDERA SEMENTES LTDA.
 Patos de Minas / MG
 Fone: (34) 3818-1400 

 ODAIR VEDOVATI E OUTROS - 
 SEM. VEDOVATI
 São Jerônimo da Serra / PR - Fone: (43) 3267-1740

 PERON FERRARI S/A 
 Santo Antônio do Sudoeste / PR
 Fone: (46) 3563-8600  

 PLANTAR COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA.
 Cascavel / PR 
 Fone: (45) 3321-1600

 RICARDO MENARIM
 Castro / PR
 Fone: (42) 3232-3238

 SAN RAFAEL SEM. CEREAIS LTDA.
 Coronel Vivida  / PR
 Fone: (46) 3232-8800 

  SEMENTES FRÓES LTDA.
 Londrina / PR
 Fone: (43) 3324-3073

 SEMENTES GUERRA LTDA.
 Pato Branco / PR
 Fone: (46) 3220-9000 

 SEMENTES MAUÁ LTDA.
 Londrina / PR
 Fone: (43) 3376-8888 

 SEMENTES PARANÁ LTDA.
 Mauá da Serra / PR
 Fone: (43)  3464-1384 

 SEMENTES SOJAMIL LTDA.
 Chopinzinho / PR
 Fone: (46) 3242-8820 

 SEMENTES STOCKER LTDA.
 Corbélia / PR
 Fone: (45) 3242-1068

 SEMENTES TRIMAX - JOSÉ VIEIRA 
 Maringá / PR
 Fone: (44) 3224-3634  

SERGIO 
ROBERTO 

VEIT

  SERGIO ROBERTO VEIT
 Guarapuava / PR 
 Fone: (42) 3623-2344

 SEMEGRÃO COMERCIAL 
 AGRÍCOLA LTDA.
 Londrina / PR - Fone: (43) 3338-5442 

 SINUS HARMANNUS 
 LOMAN & CIA LTDA.
 Arapoti / PR -  Fone: (43) 3557-1212 

 SOUZA CRUZ S/A
 Rio Negro / PR
 Fone: (47) 3641-7090

 TMG – TROPICAL MELHORAMENTO 
 E GENÉTICA LTDA
 Cambé / PR - Fone: (43) 3174-2500 
 

 VILELA, VILELA E CIA LTDA.
 São Sebastião da Amoreira / PR
 Fone: (43) 3265-2700 

VACIR 
FAVORETO 
E OUTROS

  VACIR FAVORETO E OUTROS
 Londrina / PR
 Fone: (43) 3321-6200  

 ZAGO & LORENZETTI LTDA.
 Vitorino / PR
 Fone: (46) 3227-1440



Nov.2017   -   Revista Apasem      31

A REPRESENTATIVIDADE DO SETOR DE SEMENTES DO PARANÁ 

FICA MAIS FORTE QUANDO VOCÊ FAZ PARTE DESTA MISSÃO.

SEJA UM ASSOCIADO APASEM

apasem.com.br       (41) 3019-2084

JUNTOS SOMOS 
MAIS FORTES
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Destinação adequada de 
embalagens de sementes

Descarte de Embalagens

No ano de 2014, o governo estadual, 

através da Secretaria do Meio Ambiente 

(Sema) e em atendimento à lei federal 

12.305/2010, que trata dos resíduos só-

lidos, publicou a Resolução 057/2014, 

pela qual cobra do setor privado a orga-

nização e propostas para a destinação 

adequada de resíduos da agricultura. O 

setor de sementes foi convidado a parti-

cipar, pois a resolução exige um plano 

para descarte e destinação adequada de 

embalagens usadas no acondicionamen-

to de sementes tratadas.

A Apasem, representando o setor 

sementeiro do Paraná, apresentou um 

programa que previa a destinação dessas 

embalagens aos meios de reciclagens 

comuns já existentes. Essa intenção es-

tava baseada em estudo científico que 

indica não haver risco no manuseio e 

reciclagem dessas embalagens, pelo fato 

da contaminação estar dentro de níveis 

aceitáveis.

A Sema, avaliando o estudo que indi-

cou a baixa toxicidade, solicitou que este 

fosse referendado por um órgão ligado 

ao governo, no caso o Tecpar. Dessa 

forma, a Apasem contratou o Tecpar para 

realizar um trabalho voltado à realidade 

do Paraná. Para isso, foram coletadas 222 

amostras em 34 locais, compreendendo 

as culturas de soja, trigo, feijão, milho e ce-

vada. O objetivo é conhecer e quantificar 

os resíduos de produtos químicos usados 

no tratamento da semente industrial, que 

aderem às embalagens de sementes feitas 

de papel e polipropileno.

As embalagens coletadas estão em 

O setor sementeiro paranaense aguarda estudo do 
Tecpar para definir proposta de Logística Reversa. 

ESTUDO SOBRE 
LOGÍSTICA REVERSA 

DE EMBALAGENS 
DE SEMENTES

IMPLANTAÇÃO

COLETA DE 
AMOSTRAS

ELABORAÇÃO DE
PARECER TÉCNICO

PROPOSTA DE 
LOGÍSTICA 
REVERSA
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análise no Tecpar – Instituto de Tecnolo-

gia do Paraná –, em fase de diagnósticos 

que envolvem as particularidades de 

estudos analíticos. Posteriormente aos 

resultados da análise, a metodologia que 

será desenvolvida no Estado poderá ser 

apresentada para todo o Brasil para ava-

liação e orientação.

“Percebemos a necessidade de termos 

segurança em saber se essas embalagens 

oferecem ou não risco ao serem manipu-

ladas, para que não tragam danos tanto ao 

meio ambiente como para a saúde. Esse 

é um dos motivos pelos quais buscamos 

esse trabalho”, observa o presidente da 

Apasem, Josef Pfann Filho. “Esses dados 

vão nos mostrar como as embalagens 

devem ser manipuladas e destinadas – se 

numa reciclagem comum, ou se devem ter 

destinação especializada.” 

O relatório orientará a montagem de 

um plano que será construído juntamente 

com os envolvidos no setor, respeitando 

o conceito de responsabilidade com-

partilhada, e com a Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado do Paraná (Sema), 

que é responsável por articular os projetos 

do setor. “Esse tempo para as análises é 

fundamental porque todos esses proces-

sos são novos e cada caso, cada cadeia 

produtiva tem uma dificuldade”,  justifica 

o coordenador de resíduos sólidos da 

Sema, Vinício Costa Bruni. 

Segundo ele, na execução desse 

trabalho, o custo operacional tem peso 

importante. “Precisamos realizar um 

trabalho que seja justo, bem organizado 

e equacionado para atender o Paraná 

inteiro e, posteriormente, todo o Brasil, já 

que também estamos trabalhando com 

a entidade nacional do setor”, aponta 

Vinício Costa Bruni. 

Para Bruni, o desenvolvimento do 

trabalho em conjunto é fundamental. As 

associações necessitam definir os planos 

de atuação, já que serão cobradas pelo 

Governo. “Devemos fazer um processo 

de cobrança, porque a lei existe e,  se não 

cobrarmos, estaremos sendo negligentes 

e irresponsáveis na condução da parte 

da administração pública. Trata-se de um 

benefício para toda a sociedade – para o 

produtor, que se descobrir uma forma de 

utilizar essa embalagem poderá até ter 

benefícios econômicos. Outro ganho é o 

reaproveitamento que pode ser desenvol-

vido a partir de estudos de pesquisa por 

universidades.”

Para o presidente da Associação Bra-

sileira de Sementes e Mudas (Abrasem), 

José Américo Pierre Rodrigues, o tema 

é complexo e vem sendo tratado por 

um comitê técnico específico dentro do 

sistema Abrasem. “Com a promulgação 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

que orienta as diversas cadeias a se orga-

nizarem para planejar, entre outras, essa 

questão da destinação de embalagens, 

esse grupo de trabalho vem desenvol-

vendo suas atividades. Em um primeiro 

momento, entendemos que os níveis de 

resíduos encontrados em embalagens de 

sementes tratadas são mínimos e por isso 

não caracterizam as embalagens como 

tóxicas. Entretanto, ainda estamos desen-

volvendo estudos a fim de encaminhar 

uma proposta de regulamentação aos 

órgãos competentes”, afirma o presidente. 

Coamo participa de coleta
A Coamo foi uma das cooperativas 

que participou do processo de coleta 

de embalagens. Segundo o gerente de 

produção de sementes Roberto Destro, 

como associada à APASEM, a cooperativa 

tem como objetivo participar e contribuir 

com os trabalhos realizados pela associa-

ção na busca por soluções viáveis para 

o setor. “Este trabalho pode beneficiar 

todo o segmento sementeiro do país por 

meio da implantação de um sistema de 

logística reversa de fluxo aberto, através 

da demonstração da não periculosidade 

dos resíduos encontrados atualmente nas 

embalagens utilizadas no Tratamento de 

Sementes Industrial, realizado pelos mul-

tiplicadores/produtores de sementes no 

Estado do Paraná”, observa Destro.   v

O relatório orientará a montagem de um plano que será construído 
juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Paraná 

(Sema), que é responsável por articular os projetos do setor

ESTUDO SOBRE 
LOGÍSTICA REVERSA 

DE EMBALAGENS 
DE SEMENTES

NÍVEIS DE 
CONTAMINAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS
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Descarte de Embalagens

A logística reversa – recolhimento e 

destinação de embalagens de sementes 

tratadas – foi tema de um dos painéis 

do 36º Ciclo de Reuniões Conjuntas da 

Comissão de Sementes e Mudas do Paraná 

(CSM-PR), que contou com a participação 

do coordenador de Resíduos Sólidos da 

Secretaria do Meio Ambiente (Sema), 

Vinicio Costa Bruni; do diretor executivo 

da Apasem, Clenio Debastiani; de André 

Luiz Gimenez Giglio, da Brasken; e de Edi-

valdo Seron e José Soto Veiga, do grupo 

de trabalho da Abrass/Abrasem. Ademir 

Henning, da Embrapa Soja, foi o mode-

rador. O representante da Sema, Vinicio 

Costa Bruni, fez uma explanação sobre 

a problemática do setor e providências 

que estão sendo tomadas para cumprir a 

legislação federal.

“O setor de resíduos levou muito tem-

po para ser regulamentado. Isso ocorreu 

desde 1989 até 2010, quando foi aprovada 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

a Lei 12.305. Ela que traz instrumentos, 

objetivos e diretrizes. Um aspecto impor-

tante dessa lei que podemos citar são os 

instrumentos como a coleta seletiva, o 

conceito de responsabilidade social e a 

logística reversa. Trata-se de um instru-

mento de desenvolvimento econômico 

e social com o objetivo de viabilizar a 

coleta desses materiais pós-consumo e 

sua reutilização”, relatou Bruni. 

Para ele, todos nós somos responsá-

veis pela logística reversa: os fabricantes 

que produzem, as importadoras que tra-

zem, os expedidores que distribuem, os 

Logística reversa 
em discussão

O diretor da Apasem, Clênio Debastiani, faz apresentação durante o encontro

comerciantes e também os consumidores. 

“Por isso que o conceito de responsabili-

dade compartilhada é muito interessante, 

já que enfatiza um conjunto de atribui-

ções, de ações individuais encadeadas.”

Em entrevista que concedeu depois 

da sua participação no painel, Bruni elo-

giou a iniciativa de se discutir o tema nes-

se evento em função de contribuir para a 

divulgação e consolidação dos conceitos 

sobre o assunto. Frisou que o governo 

Richa está consciente das dificuldades em 

implantar essa política de destinação das 

embalagens, que é complexa, pois envolve 

dos fabricantes aos consumidores e tem 

um custo alto para todas as cadeias na 

busca de solução. Apenas o governo do 

Estado e as prefeituras terão que investir 

quase R$ 2 bilhões para implantar uma 

estrutura de coleta dos resíduos sólidos 

urbanos.

O que se busca, afirma Vinicio, é um 

acordo setorial estadual, englobando 

todas as cadeias envolvidas na logística 

para destinação adequada de sete tipos 

de resíduos: setor de transportes, saúde, 

construção civil, agropastoris, saneamen-

to, mineração e industrial. Ressalvou  

que a implantação deverá ser lenta,  

considerando que a maioria dos países 

da Europa levou cerca de 20 anos para 

concluí-la, o que exigiu vultosos investi-

mentos.

O diretor executivo da Apasem, por 

sua vez, apresentou um resumo das provi-

dências que o setor tomou a partir do mo-

mento em que foi chamado para discutir a 

destinação adequada para as embalagens 

de sementes tratadas. Afirmou que estava 

em andamento um estudo que determina-

rá o grau de toxicidade das embalagens 

de sementes tratadas que dará suporte e 

orientação para um plano de destinação 

adequada desse material.                     v

A legislação brasileira 
sobre resíduos demorou 
21 anos para ser 
regulamentada
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Mercado

nesse contexto, uma vez que a indústria 

de sementes do Brasil é uma das mais 

modernas e eficientes do mundo.

“Para aproveitar esse potencial preci-

samos vencer alguns desafios, principal-

mente no que diz respeito à manutenção 

dos nossos níveis de qualidade e na me-

lhoria da nossa atuação no pós-venda”, 

explica o presidente da Abrasem, José 

Américo Pierre Rodrigues. Para ele, é 

cada vez mais necessária a proximidade 

com os clientes, levando informações e 

orientações técnicas.

A informalidade é outro ponto a se 

considerar nesse contexto, pois tem cres-

cido vertiginosamente. “Necessitamos 

de instrumentos legais melhores e mais 

eficientes para combatê-la. Preocupam- 

O Brasil desponta como o terceiro 

maior mercado de sementes no mundo. 

À sua frente estão apenas Estados Unidos 

e China. Segundo o último levantamento 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), a produção em 

terras brasileiras somou 3.800.000 tonela-

das. Os produtos com maior oferta foram 

a soja (2.500.000 toneladas), o milho 

(400.000 toneladas) e o trigo (200.000 

toneladas). 

Segundo avaliação da Associação 

Brasileira de Sementes e Mudas (Abra-

sem), os números mostram estabilidade 

em relação aos últimos anos, com varia-

ções de uma cultura para outra, o que 

é considerado normal pela instituição. 

Porém, há espaço para crescimento 

nos as dificuldades que temos visto,  

por parte dos órgãos reguladores, no  

que se refere à fiscalização da pirataria 

de sementes”, frisa. As mudanças e rear-

ranjos entre diversas empresas globais  

que atuam no país também contribuem 

para que o clima de estabilidade per-

maneça. “Essa é a tendência para o 

setor para os próximos anos”, frisa o diri- 

gente.

Oferta e demanda 
A Abrasem é otimista em relação à 

oferta e demanda, pois visualiza vários 

pontos onde há possibilidade de avan-

ços. Segundo a instituição, as taxas de 

utilização de sementes no Brasil precisam 

e devem melhorar. Hoje se tem para a 

Estabilidade no volume de produção        

DE SEMENTES
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soja 71%; milho, 92%; trigo, 75%; arroz, 

56%; feijão, 20%; e algodão, com 57%. 

“Temos espaço para crescer e a indústria 

tem capacidade para suprir uma eventual 

demanda adicional”, frisa o presidente. 

José Américo destaca ainda que uma 

boa lavoura começa com sementes e ser-

viços de qualidade – elevados padrões de 

germinação e vigor, sanidade, cultivares 

devidamente indicados para cada região 

e assessoria técnica de um produtor de 

sementes legalmente estabelecido. Esses 

são fatores primordiais para alcançar uma 

produtividade elevada e, por consequên-

cia, trazer mais renda para o agricultor. 

“O mercado precisa dessa visão para 

avançar”, diz ele.

Com a crescente competitividade no 

setor, é cada vez mais importante o semen-

teiro zelar pela qualidade do seu produto, 

dar assessoramento técnico eficiente ao 

seu cliente quando da escolha das va-

riedades e no plantio, além da presença 

constante no pós-venda. O conhecimento 

da sua região de atuação e a proximidade 

do cliente são fatores que fazem do pro-

dutor de sementes um elo fundamental 

nessa cadeia. As muitas mudanças que 

o setor está vivenciando, com fusões e 

aquisições entre grandes empresas de 

atuação global, além da chegada de novas 

tecnologias em pesquisa para o desenvol-

vimento de variedades, também poderão 

gerar novas oportunidades. É certo que o 

negócio está mais complexo, requer maior 

profissionalismo e investimentos. Mas 

o produtor de sementes é fundamental 

neste cenário de intensa mudança. 

Paraná
O Paraná tem dado contribuição 

ímpar ao mercado sementeiro nacional. 

O Estado destaca-se no fornecimento de 

sementes, estando entre os três maiores 

produtores (juntamente com Goiás e Mato 

Grosso). Uma das razões é a condição 

climática favorável, a qual foi sabiamente 

aproveitada por uma indústria de semen-

tes moderna e diversificada, contando 

com o apoio de importantes instituições 

e empresas de pesquisa que atuam na 

região. “Esse conjunto influencia dire-

tamente no alto padrão de excelência 

na produção de sementes no Estado”, 

enfatiza o presidente da Abrasem, José 

Américo Pierre Rodrigues.     v

Alguns gargalos difíceis de serem 
resolvidos em curto prazo tendem a 
influenciar a produção de sementes

“Para aproveitar esse potencial precisamos 
vencer alguns desafios, principalmente no 
que diz respeito à manutenção dos nossos 

níveis de qualidade e na melhoria da nossa 
atuação no pós-venda.”

José Américo Pierre Rodrigues
Presidente da Abrasem
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II Curso Sobre Tecnologia 

de Produção de Semente de Soja

Na agenda

Notas

Entre os dias 4 e 8 de dezembro de 2017, a Embrapa Soja promo-

ve o II Curso Sobre Tecnologia de Produção de Semente de Soja. 

O encontro é direcionado a profissionais que atuam nas etapas de 

produção de sementes de soja: desde a fase de campo, colheita, 

recepção, secagem, beneficiamento, armazenagem e tratamento de 

sementes. Na fase de campo serão abordados aspectos relaciona-

dos aos sistemas de produção, controle de pragas, refúgio, manejo 

de doenças, bem como a condução da produção de sementes. 

Também está no cronograma discorrer sobre a instalação e inspe-

ção de campos de produção, além de aspectos legais envolvidos 

nesse sistema.

Interessados podem acessar www.tecsementes.agr.br para se 

inscrever.

As aulas serão ministradas por uma equipe formada por 19 

professores das instituições Embrapa Soja e Embrapa Produtos e 

Mercado-Ponta Grossa, MAPA, UFPel, UNIOESTE (Marechal Cândido 

Rondon e Cascavel) e FCA-UNESP-Botucatu.    v
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Notas

À espera de uma nova lei
Após encontro com profissionais do setor 

de sementes durante o 36º Ciclo de Reuniões 

Conjuntas da Comissão de Sementes e Mudas 

do Paraná (CSM-PR, o deputado federal Evandro 

Rogério Roman, presidente da Comissão 

Especial que analisa o PL 827/15, fez uma análise 

sobre o tema. O parlamentar reconheceu o valor 

da pesquisa que a nova lei de sementes busca,  

o equilíbrio entre as partes interessadas, isto é, 

a pesquisa e os demais setores envolvidos na 

cadeia da semente. Lembrou que graças à ação 

da pesquisa, a produtividade da soja, que era de 

1000 kg/ha em 1976, hoje alcança 3.700 kg/ha. O 

deputado sugeriu que para resolver os impasses 

entre as partes e suas intenções, ambas devem 

aparar suas arestas e sugerir aos legisladores 

uma posição de consenso. 

Disse o parlamentar:

“Precisamos caminhar no sentido de 
atualizar e aperfeiçoar a lei, em vigor 
há quase vinte anos, para assegurar e 
proteger o interesse dos produtores rurais 
que apostam em tecnologia moderna, 
garantir o desenvolvimento de pesquisas 
para investimentos nesta área e assegurar 
ao agricultor o acesso a sementes de alta 
produtividade. É nesse sentido que estamos 
trabalhando neste momento. Dialogando 
com todas as partes para que, em comum 
acordo, possamos garantir o equilíbrio entre 
produtor, multiplicador e pesquisador.”, 
aponta o deputado federal. v

Homenagem à Apasem
Durante o Seminário Técnico Biotrigo realizado no 

primeiro semestre, em Campo Mourão, a Apasem foi 

homenageada pela realização da 500ª reunião de 

diretoria, recebendo uma placa comemorativa com os 

seguintes dizeres:

“Parabéns à Apasem pelo trabalho e dedicação junto 

ao setor de produção de sementes do Estado do 

Paraná, em especial pela passagem da 500ª reunião de 

sua diretoria, sendo esta um marco em sua história.”

A placa foi entregue à Apasem pelo diretor de negócios 

da Biotrigo Genética, André Cunha Rosa, sendo 

recebida pelo diretor tesoureiro Roberto Destro, que 

representou o presidente Josef Pfann Filho.

O seminário ocorreu na sede da Associação dos 

Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão/PR, 

contando com a participação de multiplicadores de 

sementes, triticultores e recomendantes do Paraná, São 

Paulo, Cerrado e Paraguai, abordando temas atuais 

sobre a triticultura. vFo
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anuncio
1/3 PÁGINA
21 X 9,5 CM

Vitrine da semente brasileira 

De olho nas novas tecnologias e 

soluções pertinentes a seus associados, 

a Apasem participou, no mês de agosto, 

do XX Congresso Brasileiro de Sementes,  

que aconteceu em Foz do Iguaçu. 

O encontro é considerado um dos 

maiores evento da área, reconhecido 

dentro e fora do país. Em quatro dias de 

debates e explanações, foram quase 800 

trabalhos apresentados, 20 palestras pro-

feridas, além de dezenas de expositores 

que levaram as novidades disponíveis 

para o mercado sementeiro.  

“É um momento único para quem 

atua com sementes, pois a reunião de 

técnicos, produtores, empresários, pes-

quisadores, docentes e estudantes, além 

das principais empresas do setor, nos 

faz refletir sobre os rumos da cadeia de 

sementes para os próximos anos”, avalia 

o diretor executivo da Apasem, Clenio 

Debastiani. 

Entre os 40 expositores que apresenta-

ram produtos e novidades aos participan-

tes do congresso, esteve a multinacional 

Bayer. Meirielly Carpejani – engenheira 

agrônoma e consultora de Desenvolvi-

mento de Mercados e Tratamento Indus-

trial de Sementes da Bayer, explica que 

participar do congresso significa estar 

bem próximo do mercado que busca tec-

nologia e novidades. “Apresentamos aos 

visitantes tecnologias que potencializam 

o vigor e a proteção da semente, assuntos 

que efetivamente são de interesse de 

quem atua na cadeia”, explica. 

Realizado pela Associação Brasileira 

de Tecnologia de Sementes (Abrates), o 

evento reuniu mais de 1.200 participan-

tes. “É preciso abrir os horizontes para 

novas necessidades de pesquisa, para 

a possibilidade de parceria com insti-

tuições nacionais e internacionais, que 

podem trazer avanços para a ciência de 

semente no Brasil, para que se busquem 

inovações e possamos contribuir para a 

produção de sementes de alta qualidade 

e, consequentemente, a agricultura do 

país”, afirma o presidente da Abrates e 

pesquisador da Embrapa Soja, Francisco 

Krzyzanowski. 

O próximo encontro acontece em 

2020, em data e local ainda a serem defi-

nidos.       v
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Evento reuniu centenas de profissionais ligados a diferentes áreas do agronegócio 

As demandas da cadeia sementeira, bem como os avanços tecnológicos, foram 
alguns dos assuntos discutidos no principal congresso do setor realizado pela Abrates

Setor

O congresso é considerado um dos maiores eventos da 
área, reconhecido dentro e fora do país. Em quatro 

dias de debates e explanações, foram quase 800 
trabalhos apresentados e 20 palestras proferidas
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36º ciclo CSM: legislação e 
logística reversa foram destaques

Mais de 260 profissionais voltados à produção de sementes 
e mudas participaram do 36º Ciclo de Reuniões Conjuntas da 
CSM-PR (Comissão de Sementes e Mudas do Paraná), realizado 
em Foz do Iguaçu em junho último. O encontro teve o apoio da 
Apasem, do Ministério da Agricultura, da Embrapa, da Adapar, 
da Abrass, de cooperativas e de empresas de pesquisa e de 
produção de tecnologias voltadas à produção e tratamento de 
sementes. 

O painel “Logística Reversa – recolhimento e destinação de 
embalagens de sementes tratadas” e a discussão, com auditores 
fiscais federais do Ministério da Agricultura, sobre a aplicação da 
legislação de sementes e mudas, foram destaques do 36º Ciclo CSM. 

O representante da Sema, Vinicio Costa Bruni, fez uma 
explanação sobre a problemática do setor e providências 
que estão sendo tomadas para cumprir a legislação federal. O 
engenheiro agrônomo Clenio Debastiani, por sua vez, relatou 
as providências que a Apasem tomou a partir do momento em 
que foi chamada para discutir a destinação adequada para as 
embalagens de sementes tratadas. 

Coube aos auditores do Ministério da Agricultura do Paraná 
e Brasília darem um brilho especial ao Ciclo CSM na discussão 
de temas de grande importância para o setor. O painel Sigef 
– Sistema de Gestão da Fiscalização e Aplicação da Lei de Se-
mentes e Mudas – foi apresentado por Glauco Bertoldo, Tiago 
Pires Lemos e Rogério Luiz Pacheco, do MAPA no Paraná. Já o 

painel sobre a aplicação da legislação de sementes e mudas 
e atualização da legislação do Renasem foi apresentado por 
Virginia Arantes Ferreira Carpi (MAPA- Brasília), Samira Omar 
Mohamad El Tassa e Rogério Luiz Pacheco, da Superintendên-
cia do MAPA no Paraná, tendo tido grande participação dos 
presentes para esclarecimento de dúvidas.

Na opinião do presidente da Apasem, Josef Pfann Filho, 
de forma geral os temas do ciclo foram de interesse do setor 
e as discussões contribuíram para o entendimento e solução 
dos problemas que afetam a produção e comercialização de 
sementes.

*Mais detalhes nas páginas 34 e 39. v

Com apoio da Apasem, encontro destaca temas como 
legislação e a logística reversa de embalagens de sementes
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Na abertura do 36º.Ciclo: Scylla Cezar Peixoto Filho, Ademir 
Henning,  Alexandre Orio Bastos e Josef Pfann Filho

Encontro
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Representatividade

Representatividade do 
setor de sementes pelo país

Em âmbito estadual, Apasem faz a ponte entre a necessidade 
do produtor de sementes e as instituições que centralizam 
as demandas do setor em diferentes frentes nacionais

O produtor de sementes tem à sua disposição várias instituições especialistas em defender as necessidades de quem 

está na área. Contudo, muitas empresas e profissionais ainda têm dúvidas sobre a atuação e o escopo de trabalho de cada 

uma delas.

Selecionamos as três principais instituições que atuam em âmbito nacional. Confira o que cada uma delas faz por você 

e pela defesa das necessidades do setor de sementes no Paraná e no Brasil.

Desde a sua fundação, em 1972, a Abrasem tem como 
objetivo congregar e orientar as entidades associadas, 
coordenando a discussão de assuntos de interesse 
da agricultura nacional. É seu papel representar os 
produtores de sementes e mudas em todo o território 
brasileiro, interagindo com as associações estaduais de 
sementes e mudas e demais associados.

Atividades e desafios
Atuação em âmbito nacional focada na construção e 
manutenção de um marco regulatório que permita que a 
cadeia da indústria de sementes – pesquisa, produção 
e comércio – opere de forma a auferir resultados, para 
manter os investimentos necessários. A preocupação 
é atuar em todos os temas que afetam o desempenho 
do setor (leis, normativas, questões tributárias, 
etc.). Para a instituição, é importante aprimorar um 
ambiente de negócios que permita ter o retorno 
desses investimentos, para manter no país um parque 
sementeiro estruturado, moderno e eficiente. Essa é a 
base do agronegócio.
As entidades representativas dos diversos segmentos do 
agronegócio têm um papel importante a desempenhar, 
principalmente no que se refere ao ambiente regulatório; 
no que é pré-competitivo. Em um agronegócio cada vez 
mais global, a indústria de sementes destaca-se por 
desenvolver pesquisas e comércio por todo o mundo. O 
trânsito de sementes é cada vez mais intenso. Seja para 
pesquisa ou para material comercial. O setor necessita 
de um marco moderno e alinhado com os tratados 
internacionais, a fim de que se possa continuar com o 

acesso à tecnologia. Isso se torna urgente e fundamental para que um país 
com vocação agrícola como o Brasil possa manter sua competitividade. A 
Abrasem está empenhada na discussão e elaboração desse marco regulatório, 
seja no Brasil, seja em outros países, por meio das entidades internacionais 
das quais é associada.
Discussões importantes estão na pauta da Abrasem atualmente. A Lei de 
Proteção de Cultivares, que tramita na Câmara dos Deputados, é uma delas. 
O texto adequado é imprescindível para que haja justa remuneração da 
pesquisa de germoplasma, proporcionando o necessário incentivo para que 
novos obtentores desenvolvam variedades e melhorem os instrumentos para o 
combate à pirataria, protegendo os direitos do obtentor.

Já o Decreto que regulamenta a Lei de Sementes e Mudas, em análise no 
Mapa, orienta toda a atividade do setor sementeiro, desde a produção até 
o comércio. É um instrumento fundamental para as suas atividades. Isso 
precisa ser modernizado, tendo em vista que a Lei de Sementes e Mudas 
é de 2003. Ou seja, no decorrer desse tempo, o negócio mudou muito. No 
Brasil hoje há uma das indústrias de sementes mais modernas do mundo, 
fruto de muito esforço e investimento por parte dos produtores de sementes 
e de todo o setor. Entretanto, é necessário desburocratizar e simplificar 
uma série de processos. Além disso, é urgente uma melhor regulamentação 
do “uso próprio” e uma revisão do capítulo “Penalidades”, a fim de que se 
possa dispor de instrumentos mais eficientes para combater a crescente e 
assustadora pirataria no país.

Associação Brasileira de Sementes e Mudas

Presidente: José Américo Pierre Rodrigues
Contato: (61) 3226-9990
Associe-se: abrasem.com.br
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Tem como principais objetivos: apoiar e estimular o trabalho técnico 
e científico e também o ensino, contribuindo para a formação e o 
aprimoramento dos profissionais da área de ciência e tecnologia de sementes; 
divulgar resultados obtidos em trabalhos técnicos e científicos do interesse 
da tecnologia de sementes; cooperar com pessoas físicas ou jurídicas, de 
direito público ou privado, no encaminhamento e na solução de assuntos 
vinculados à área de tecnologia de sementes no país; sugerir métodos e 
práticas uniformes, que visem ao aperfeiçoamento da tecnologia de sementes 
no país; contribuir para o constante desenvolvimento da agricultura no que 
tange ao aspecto da qualidade das sementes, colaborando para a maior 
sustentabilidade do sistema produtivo nacional, em benefício da sociedade 
brasileira.

Atuação 
Diferente da Abrasem, a Abrates atua contribuindo para o desenvolvimento 
tecnológico da indústria brasileira de sementes, através de cursos pontuais 
sobre temas relevantes para a avaliação e manutenção da qualidade das 
sementes; promove congressos e workshops com temas atuais de interesse 
da indústria brasileira de sementes, visando à avaliação, produção e 
armazenamento.

Desafios 
Manter os trabalhos da associação com o valor atual arrecadado por meio das 

Em 2017, a associação completa cinco anos de existência. Sua 
representatividade abrange os produtores de soja licenciados, tendo como 
objetivo levantar e defender as demandas de seus associados junto a 
diferentes órgãos. Não é papel da Abrass representar empresas de pesquisas 
e de obtenção cultivares nem multinacionais de bioquímicas ou afins. Seu 
corpo de associados está distribuído por 11 Estados mais o Distrito Federal, o 
que representa uma cobertura de mais de 70% da produção de sementes de 
soja de todo o Brasil.

Atuação 
Trabalha no interesse do produtor de sementes de soja de todo o Brasil. Não 
há associações estaduais. O que existem são comissões com várias frentes 
de trabalho que tratam dos assuntos relacionados ao setor. As demandas 
discutidas nesses grupos são todas encaminhadas para a assembleia geral, 
que avalia e busca atender às necessidades do produtor de sementes de soja 
brasileiro.  

É papel da Abrass: trabalhar em prol do fortalecimento do setor e da 
legitimidade de um sistema de produção de sementes de soja organizado, 
com a participação efetiva dos produtores de sementes; interagir com 
obtentores vegetais e detentores de processos biotecnológicos na busca 
do desenvolvimento de um sistema de licenciamento mais equilibrado, 

Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas
O papel da Apasem está descrito no escopo de atividades da associação: a defesa das demandas e necessidades dos empresários da produção 
e comércio de sementes do Estado do Paraná. Partindo dessa premissa, a entidade precisa se movimentar, dialogar, propor e defender seu 
posicionamento dentro daquilo que julga importante para o setor de sementes estadual. Nesse sentido, torna-se primordial buscar caminhos 
que agilizem os processos, que agreguem informações estratégicas e pertinentes para melhor argumentação. Estar alinhado ao que se discute 
nacionalmente no mercado é de extrema importância para somar forças junto às associações que representam o setor de sementes em todo o 
país. No caso específico de sua atuação junto à Abrasem, a Apasem leva diretamente as questões do produtor de sementes do Paraná, com sua 
visão estadual, contribuindo, inclusive, na resolução de demandas que a própria associação nacional apresenta. 

anuidades, o que dificulta a cobertura dos custos operacionais. Atualmente, 
a associação se mantém com recursos captados de eventos (congressos e 
cursos) que a instituição promove, livros que edita e vende. Com os recursos 
escassos, o campo de atuação fica muito limitado. A baixa arrecadação é 
creditada ao pouco interesse dos profissionais de sementes em se associar 
à Abrates. Hoje a instituição conta com 215 sócios efetivos. Para uma 
associação que organiza o Congresso Brasileiro de Sementes, com mais de 
1.200 participantes, o número de sócios é pequeno.

Serviços 
A Abrates realiza cursos de capacitação em parceria com diferentes 
instituições: com a UFLA (Universidade Federal de Lavras/MG) há três cursos 
presenciais e com a ESALQ, um curso presencial. Além desses, a Abrates 
realiza curso presencial sem parceria e, tendo em vista a vastidão do 
território brasileiro, desenvolve um projeto com cursos online. O objetivo é 
atender os profissionais localizados em regiões muito distantes que desejam 
atualização em temas focais da tecnologia de sementes. 

alinhando as boas práticas comerciais com a remuneração adequada das 
tecnologias; contribuir com a difusão de produtos e serviços que tragam 
maior competitividade na produção, agregando valor e maior qualidade às 
sementes de soja; contribuir para a melhoria das operações de tratamento 
industrial de sementes, por meio do aprimoramento do ambiente regulatório e 
econômico dessa atividade, e perfeiçoar os instrumentos de políticas públicas, 
proporcionando maior segurança jurídica para produtores de sementes de 
soja.

Desafios 
Não fica longe do problema de outros setores de sementes do país: os 
produtos piratas, ou sementes salvas, representam perto de 33% de tudo o 
que é produzido de sementes de soja em território brasileiro. O desafio está 
em combater essa prática, defendendo uma legislação e fiscalização mais 
rigorosas, visando aumentar a quantidade de sementes certificadas. A Abrass 
também trabalha nas boas práticas de produção para conseguir ter maior 
qualidade nas sementes de soja produzidas.

Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes  

Presidente: Francisco Carlos Krzyzanowski
Contato: (43) 3025-5120
Associe-se: abrates.org.br

Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja

Presidente: Marco Alexandre
Contato: (61) 3547-1649
Associe-se: http://abrass.com.br
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Vazio sanitário e calendário 
de cultivo da soja

Apasem e diversas outras instituições defendem uma legislação nacional unificada 
para que o vazio sanitário tenha regras semelhantes e eficazes em todos os Estados

Regras Claras

Muito se tem falado e discutido sobre 

o vazio sanitário e a calendarização de 

cultivo em diferentes encontros envol-

vendo o setor de sementes. A própria 

Apasem fomentou a discussão desse 

tema e a continuidade do vazio sanitário 

junto à Secretaria da Agricultura Estadu-

al num momento de posicionamentos 

contrários.

A importância de se ter essa janela 

restrita para o cultivo da soja já é um con-

senso entre diferentes órgãos públicos. 

Contudo, a falta de uma legislação nacio-

nal que proteja a soja e ao mesmo tempo 

oriente os produtores dificulta a adoção 

da medida. “Muitas vezes, um produtor do 

Paraná cumpre as regras estaduais e, ao 

mesmo tempo, tem a mesma cultura em 

outro Estado onde há obrigação distinta 

ou inexistente, causando uma confusão 

daquilo que se aplica ou não”, critica o 

presidente da Apasem, Josef Pfann Filho. 

No Paraná, o vazio sanitário inicia-

-se em junho e estende-se até setembro. 

No período de 90 dias, é obrigatória a 

ausência de plantas vivas da oleaginosa 

no campo, podendo o produtor usar o 

espaço para outro tipo de cultura. Tam-

bém é proibida a semeadura da soja após 

31 de dezembro, na chamada “safrinha”. 

Pesquisas atestam que na safrinha 

a presença do fungo é muito grande e 

são necessárias inúmeras aplicações de 

fungicidas. Esses produtos têm forma de 

atuação limitada e seu uso desmedido já 

está causando a resistência do fungo da 

ferrugem a eles. Também as indústrias de 

químicos alertam que em um prazo de 

oito anos não haverá fungicidas novos, 

o que pode colocar em risco a cultura 

da soja no Brasil. “O plantio da safrinha 

precisa ser evitado. Nas próximas safras, 

muito mais que tecnologia, os produtores 

devem ter em mãos muita informação, 

pois vão precisar habituar-se a realizar 

manejos adequados, que protejam a 

lavoura da invasão da ferrugem”, alertou 

a pesquisadora da Embrapa Claudia 

Godoy, em entrevista ao jornalista João 

Batista Olive, do programa Notícias Agrí-

colas, que discutiu o tema no primeiro 

semestre de 2017.

A Portaria 202/2017 da Agência de 

Defesa Agropecuária do Paraná (Ada-

par) é que determina as regras a serem 

O que diz a 
portaria da Adapar?

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 
(Adapar) publicou em sua portaria 202, de 19 de 
julho de 2017, o novo período de vazio sanitário e 
mantém prazo para semeadura da soja.

O período no qual é proibido cultivar, manter ou 
permitir a existência de plantas vivas de soja em 
qualquer estágio vegetativo vai de 10 de junho a 
10 de setembro e vigora para a safra 2017/2018.

O prazo-limite para a semeadura é 31 de 
dezembro de cada ano agrícola. Quando condições 
meteorológicas impedirem a semeadura no período 
anterior à data-limite, esta poderá ser realizada 
posteriormente. Porém, essa situação excepcional 
deverá ser comprovada com dados oficiais do 
Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) ou do 
Sistema Meteorológico do Paraná – Simepar.

POR EVERSON MIZGA
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A Plenária do XXXVI Ciclo de Reuniões Conjuntas da Comissão de Sementes e Mudas 
no Estado do Paraná (CSM/PR), reunida em Foz do Iguaçu (PR), no final do primeiro 
semestre de 2017, discutiu exaustivamente o vazio sanitário. Desse encontro redigiu-se 
a “Moção” enviada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O 
documento solicita a urgente regulamentação do vazio sanitário em âmbito nacional. A 
redação sugere ainda que sejam reabertas as discussões sobre a proposta de edição de 
uma Instrução Normativa, nos moldes da que se encontra em curso no Departamento de 
Sanidade Vegetal (processo nº 21000.007157/2014-4).

Principais pontos
1. O vazio sanitário é o período de 60 a 90 dias em que não se pode semear ou manter 

plantas vivas de soja. No Brasil, 11 Estados e o Distrito Federal já adotaram essa 
medida estabelecida por meio de normativas dos respectivos governos estaduais e 
distrital.

2. O objetivo do vazio sanitário é reduzir a sobrevivência do fungo causador da 
ferrugem-asiática durante a entressafra e, assim, dificultar a ocorrência da doença 
na safra.

3. No último mês de julho, o Estado de Santa Catarina também aprovou o 
estabelecimento do vazio sanitário, resultado de discussão envolvendo a Secretaria 
da Agricultura, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina (Epagri), a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina (Cidasc) e representantes do setor produtivo catarinense. Até o vizinho 
Paraguai, preocupado com a disseminação do fungo, estabeleceu o vazio sanitário 
para a soja, lá chamado de “pausa fitossanitária”. 

4. A calendarização implica o estabelecimento de datas-limite de semeadura e colheita 
da soja, com o objetivo de reduzir o número de aplicações de fungicidas e a pressão 
de seleção sobre a população do fungo, que está menos sensível a fungicidas 
inibidores da desmetilação (IDM ou “triazóis”) e aos inibidores de quinona externa 
(IQo ou “estrobilurinas”).

5. Os inibidores da succinato desidrogenase (ISDH ou “carboxamidas”) ainda não 
apresentaram redução de eficiência e da pressão de seleção e, por esse motivo, 
devem ser preservados por meio de práticas de manejo integrado, entre as quais se 
incluem o vazio sanitário e a calendarização das datas de plantio e colheita.

6. Atualmente, apenas os Estados de Goiás, Mato Grosso, Paraná, Tocantins e Santa 
Catarina possuem normativas estabelecendo datas de calendarização. Porém, 
em alguns casos, são muito longos, como é a situação de Santa Catarina, que se 
estende até o mês de fevereiro. Nesse caso, a lei torna-se ineficiente na prática, pois 
permite a semeadura em prazo longo. Resultado: não muda nada, os produtores 
vão continuar semeando safrinha e usando elevadas cargas de fungicidas no mesmo 
ciclo agrícola (verão) sobre o fungo, diferente do Paraná, que foi mais rígido, 
estabelecendo 31 de dezembro como data-limite. 

cumpridas em todo o território estadual. 

O principal argumento é que a medida 

tem como objetivos combater o fungo 

Phakopsora pachyrhizi, causador da 

ferrugem-asiática, através da eliminação 

do hospedeiro, e também evitar a exposi-

ção demasiada do fungo aos fungicidas. A 

doença gera a desfolha precoce da planta, 

prejudicando a formação e o enchimento 

dos grãos, o que, consequentemente, re-

duz a produtividade de forma acentuada.

“A soja é a principal hospedeira da 

ferrugem-asiática. Ou seja, eliminando o 

hospedeiro por esse período, o fungo da 

doença se reproduz menos e no verão a 

pressão é menor nas lavouras”, destaca o 

engenheiro agrônomo Fernando Aggio, 

do DTE da FAEP. A Federação é uma das 

entidades ligadas ao agronegócio que não 

recomendam a antecipação da semea-

dura, por entender que o processo pode 

comprometer a produtividade e também 

aumentar o ataque de ferrugem-asiática. 

Da mesma forma, a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 

empresas do setor privado, como a multi-

nacional alemã Bayer, também têm o mes-

mo entendimento e alertam para o risco 

de perda do controle sobre a doença.  v

Plenária posiciona-se 
a favor do vazio sanitário 

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Serviço 
Durante a safra, registros de ocorrência da ferrugem-asiática 

podem ser verificados no site do Consórcio Antiferrugem. 
Acesse www.consorcioantiferrugem.net e fique atento. 
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Bayer

Monsanto

Bayer e Monsanto: a complexidade 
do ato de concentração

Fusão

A Revista Apasem entrou em contato com as empresas envolvidas na 
fusão e também ouviu a opinião das instituições que representam o setor

O Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) declarou como com-
plexo o processo de fusão entre Bayer e 
Monsanto no Brasil e apontou que a ope-
ração resulta em concentrações elevadas 
nos mercados de sementes de soja e de 
algodão, além de biotecnologia para o 
algodão. Também questionou a redução 
nos incentivos à inovação do mercado, 
licenciamento para terceiros e, principal-
mente, o fato de dificultar a entrada e o 
desenvolvimento de concorrentes, bem 
como seu acesso a meios de distribuição.

Sendo assim, o Cade recomendou a 
elaboração de um estudo quantitativo 
a respeito de impactos concorrenciais 
decorrentes da operação; apresentação 
pela Monsanto e pela Bayer das efici-
ências econômicas geradas e ainda um 
aprofundamento a respeito dos impactos 
da transação comercial sobre a inovação 
nos mercados do respectivo setor.

Em nota, a Bayer confirmou que a 
Comissão Europeia iniciou uma investi-
gação da Fase II sobre a combinação pro-
posta entre Bayer e Monsanto. A empresa 
esperava uma nova revisão da proposta 
de aquisição da Monsanto, decorrente do 
tamanho e alcance da transação. A Bayer 
acredita que a combinação proposta será 
altamente benéfica para agricultores e 
consumidores, e continuará trabalhando 
de perto e de forma construtiva com a 
Comissão Europeia nessa investigação.

As empresas notificaram a transação 
para a Comissão Europeia em 30 de junho 
de 2017 e apresentaram compromissos 

em 31 de julho de 2017. A Bayer espera 
continuar a atuar de forma construtiva 
com a Comissão, com objetivo de obter 
a aprovação da transação até o final 
deste ano.

Já a Monsanto, com atuação em 
67 países, com 404 unidades, sendo no 
Brasil através da subsidiária Monsanto 
Brasil, afirmou, por meio da assessoria de 
imprensa, que: “A transação entre Bayer 
e Monsanto está sujeita à aprovação 
regulatória e, até que seja aprovada, as 
duas empresas seguem seus planos de 
negócio separadamente”.

Para o presidente da Associação Bra-
sileira de Sementes e Mudas (Abrasem), 
José Américo Pierre Rodrigues, trata-se de 
uma operação normal no mundo corpo-
rativo atual, cada vez mais globalizado e 
competitivo. “No caso do agronegócio, 
as necessidades de investimentos para 
gerar novas tecnologias que possibilitem 
produzir os alimentos de que precisamos 
na escala adequada (tendo em vista o 
acelerado crescimento da população 
global) são grandes”, observa. 

“Creio que ambas as empresas iden-
tificaram uma oportunidade de somar: 
a capacidade da Bayer em desenvolver 
soluções para ‘proteção de cultivos’, com 
a reconhecida ‘expertise’ da Monsanto 
em sementes e biotecnologia. Essa si-
nergia poderá gerar maior eficiência na 
alocação de recursos para a pesquisa, o 
desenvolvimento e a disponibilização de 
novas tecnologias para os nossos agricul-
tores, contribuindo para o aumento da 
produção de alimentos.”

O posicionamento da Associação 
Brasileira dos Produtores de Sementes de 
Soja (Abrass) é favorável no que diz res-

peito à evolução técnica e científica no 
agronegócio. “Não somos contra a fusão. 
Nosso objetivo é garantir o interesse do 
produtor de semente de soja dentro desse 
contexto, já que sabemos que é uma ope-
ração que vai movimentar o mercado de 
sementes por pelo menos três anos. O que 
queremos é que tudo seja transparente 
e bom para todas as partes envolvidas, 
sem um processo de venda casada, con-
centração de revendas e distribuidores, e 
principalmente, que mantenha a política 
de licenciamento, que tudo isso seja con-
tinuado pela Bayer”, observa Leonardo 
Machado, executivo da Abrass. 

Já para o presidente da Apasem, Josef 
Pfann Filho,  a entidade não é contrária 
à fusão, mas que esta deve seguir a legis-
lação mundial. 

Venda da Bayer 
Crop Science para BASF
No último mês de outubro a direção 

da Apasem recebeu comunicado da 
Bayer intitulado: “Bayer assina acordo 
global para vender parte dos negócios 
para a BASF / Marco no caminho da 
Bayer rumo à conclusão da aquisição 
planejada da Monsanto.”

No teor do documento, a empresa diz 
que assinou acordo para “vender parte 
dos negócios da Crop Science para a 
BASF. A venda inclui o negócio de herbi-
cidas não seletivos da Bayer, abrangendo 
as marcas Liberty®, Basta® e Finale®, 
e o portfólio de sementes, incluindo 
algodão, canola e soja, bem como ativi-
dades de pesquisa e desenvolvimento 
relacionadas”.

A nota finaliza informando que: 
“Após a aprovação regulatória, os negó-
cios mencionados de herbicidas e de se-
mentes, bem como atividades de pesqui-
sa relacionadas, serão oficialmente parte 
da BASF. Isto terá um impacto em nossas 
operações no Brasil, incluindo: estações 
de pesquisa e sites de produção”.            v

POR TALITA VANSO 
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