
Produção de sementes
A boa semente exige conhecimento, experiência, dedicação 
e obediência à rígida legislação. Siga esse roteiro para 
garantir a produção de qualidade – p. 20 

O único caminho para o sucesso
p. 20

APASEM
Nº 2    NOVEMBRO.2018 REVISTA

Semente
Certificada

Mais de um século de experiências
Há mais de cem anos, em Araucária, Zdnek Gayer fez 
os primeiros melhoramentos de sementes e mudas. A 
pesquisa e a tecnologia não têm limites – p. 11 e 12

Agricultura 4.0
Uma nova linguagem começa a fazer parte das tecnologias 
colocadas à disposição do agronegócio: Wi-Fi, CAN, GPS, 
RFID e LTE. É a agricultura 4.0 chegando ao campo – p. 40  a 46

Semente legal
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Editorial

Por um setor de 
sementes mais forte 

Josef Pfann Filho
Presidente da Apasem

Nas últimas quatro décadas, a Apasem vem 

se dedicando à defesa das necessidades do setor 

sementeiro do estado do Paraná. A cada ciclo, as 

prioridades mudam e, consequentemente, os desa-

fios são outros. 

O mundo contemporâneo exige da associação 

muito mais agilidade nos trâmites e ações. Por 

desempenharmos uma atividade de representação, 

dependemos, muitas vezes, de decisões que não es-

tão em nossas mãos. Cientes disso é que, dia após dia, 

estamos presentes em reuniões, atentos a mudanças 

na legislação, às tendências de mercado e, ao mesmo 

tempo, às intempéries que podem impactar o setor, 

a fim de proteger nossos associados e aperfeiçoar 

ainda mais a produção de sementes do estado, que 

é considerada uma das melhores do Brasil. 

Para que o setor sementeiro paranaense conti-

nue na vitrine, barreiras precisam ser derrubadas. Só 

evoluiremos como associação se dispusermos de 

união frente aos objetivos que perseguimos e que 

norteiam nossas atividades. Na esfera da legalidade, 

estamos lutando para modernizar a Lei de Proteção 

de Cultivares, atendendo às necessidades do setor. 

A revisão do Decreto nº 5.153/2004 e a aprovação 

do Projeto de Lei (PL) nº 6.299/2002, que tramita 

em Brasília e trata dos agrotóxicos, são assuntos 

de urgência. É de interesse de todo produtor que a 

legislação atenda às demandas que impactam na 

evolução da produção de sementes. 

Assim como há pragas que, muitas vezes, exter-

minam nossos campos, também há aquelas “ervas 

daninhas” que minam todo um trabalho de quem 

se dedica à produção sementeira. Estamos nos 

referindo à pirataria de sementes, que, entre outras 

mazelas, causa concorrência desleal, fazendo com 

que muitas empresas sementeiras passem por difi-

culdades. Além disso, questionamos até que ponto 

é benéfica à agricultura. Está previsto em lei, mas 

na prática vem se mostrando prejudicial ao setor, 

pois não remunera os responsáveis pela criação 

de novas tecnologias e cultivares, desestimulando 

novos investimentos e avanços.

Visando a orientar os agricultores, intensificare-

mos a campanha contra a pirataria de sementes e, 

para 2019, uma nova fase já está sendo programada. 

As denúncias, aos poucos, chegam à Abrasem e ao 

Mapa, mas precisamos que mais agricultores se 

pronunciem, denunciando práticas ilegais. 

Temos que vencer, juntos, essas barreiras, 

para dedicarmos energia às oportunidades que o 

mundo moderno nos apresenta. As novas tecno-

logias, na chamada era da “agricultura 4.0”, estão 

à nossa disposição. Se não estivermos atentos para 

usufruir desses recursos, poderemos deixar de evo-

luir. Ao contrário, se unidos buscarmos soluções  

inteligentes e investirmos em projetos inovadores, 

certamente o mercado se transformará e a produção 

de sementes do Paraná continuará em evidência 

em todo o Brasil. 

Esses e outros assuntos de interesse do setor de 

sementes estão em destaque nesta edição, com o 

objetivo de contribuir com as discussões e o conhe-

cimento. Boa leitura!                                                     v
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08 Em defesa do setor

Gabriel Nadal e Luiz Roberto Baggio, presidentes 
das cooperativas Coopagrícola e Bom Jesus, 
falam da importância da união dos produtores 
de sementes na defesa do setor

30 Reforma trabalhista

O juiz do trabalho Marlos Augusto Melek 
escreve sobre a reforma trabalhista, 
afirmando que, no Brasil, se criam 
2,5 novas leis tributárias por hora

www.apasem.com.br
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sumá rio
20 Semente legal
Para defender a semente legal, em 2017, 
o Mapa aplicou, em todo o Brasil, 
500 autos de infração resultantes de 
fiscalizações na área de sementes e 
mudas, no valor de R$ 11.970.242,16 em 
multas. No Paraná, foram emitidos 73 
autos de infração, no valor de 
R$ 1.833.804,18

06 Entrevista

O engenheiro agrônomo José Américo Pierre Rodrigues, 
presidente executivo da Abrasem desde 2003, fala sobre o 
cenário atual da produção de sementes, legislação e perspectivas 
para o futuro. Defende alterações legais, que permitam 
uma ação eficaz contra a pirataria

12 Um século de evolução
Mais de cem anos se passaram desde as primeiras 
pesquisas em melhoramento de sementes e mudas 
no Paraná. Aqui, um resumo da evolução do setor 
sementeiro e da produtividade da soja

24 Boas práticas
A Revista Apasem dedica várias páginas para mostrar 
as etapas a ser seguidas na produção de sementes de 
qualidade, envolvendo a tecnologia e as exigências 
legais. Destaca, também, a responsabilidade do RT em 
todas as etapas da produção

44 Agricultura 4.0
O que nos reserva a evolução da agricultura? Diante do 
desenvolvimento tecnológico do agronegócio, universidades 
e empresas se preparam para oferecer novos serviços, que 
prometem agilidade e maior renda às empresas

Nov.2018   -   Revista Apasem      5

11 História

O engenheiro agrônomo tcheco Zdnek Gayer foi, pelo 
que se conhece, o primeiro melhorista de sementes 
e mudas no Paraná. Por razões políticas, em 1912 
imigrou ao Brasil, estabelecendo-se em Araucária 
(RMC), onde fez suas pesquisas e instalou a Escola 
Agrotécnica de Gayerovo
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Entrevista

As opções e 
dificuldades da 

indústria sementeira
Revista Apasem:  Como estão a 

produção e o mercado de semen-
tes no Brasil? Poderia dizer como 
estão segmentados?

O mercado de sementes do Brasil 

é bastante profissional. Temos uma  

indústria de sementes diversificada e 

competitiva, que está segmentada, basi- 

camente, em três modelos: o horizontal, 

no qual produtores de sementes licen-

ciados produzem e vendem,  sob licen-

ça contratual, variedades de empresas 

obtentoras de cultivares;  o vertical, no 

qual as empresas obtentoras produzem 

e vendem suas próprias sementes; e o 

misto, no qual as empresas obtentoras 

produzem, vendem e licenciam para 

terceiros produzirem e comercializarem 

suas variedades.

RA: Na visão da Abrasem, qual 
será o caminho da produção de 
sementes para o futuro? 

A concorrência no nosso setor, as-

sim como em qualquer segmento que 

trabalha com muita tecnologia, está 

cada vez mais acirrada, o que determina 

uma tendência rumo a uma profissiona- 

lização crescente do sementeiro. É cada 

vez maior a necessidade de aumentar 

investimentos, em busca de eficiência, 

qualidade e agregação de valor ao seu 

produto. Investimentos em pessoal quali-

ficado, instalações, qualidade do produto, 

marketing, pós-venda e planejamento  

O presidente 
executivo da 
Abrasem, o 
engenheiro 

agrônomo José 
Américo Pierre 
Rodrigues, é o 

entrevistado desta 
edição. Atuando 

na entidade desde 
2003, acompanhou 

as mudanças da 
legislação do setor, 

a introdução das 
sementes de alta 

tecnologia e a 
entrada de grandes 
players na produção 
e comercialização. 

Aqui, fala do 
presente, dos 

problemas e das 
perspectivas do setor 

de sementes.

estratégico bem definido e implemen-

tado.

RA: Pode-se afirmar que as 
pequenas empresas produtoras 
de sementes estão perdendo a 
competitividade?

Não vejo dessa forma. Creio que as 

empresas de menor porte têm espaço 

e um papel fundamental em um país 

continental como o Brasil. Elas atuam 

em diversas regiões, conhecem de perto 

seus clientes e suas necessidades regio-

nalmente e têm muita importância para 

as empresas maiores, no sentido de  dar 

capilaridade e levar os cultivares delas a 

todas as regiões produtoras do país. 

RA: Como as empresas podem 
sobreviver no mercado diante do 
atual quadro de competitividade?

Investindo e tendo foco, como já 

mencionei. A maioria das grandes 

empresas que atuam no Brasil trabalha 

com licenciamento, pois sabe que não 

consegue alcançar parcela significativa 

do mercado atuando verticalizada. Ainda, 

existem oportunidades em outras formas 

de parceria com empresas maiores, além 

do licenciamento, como produzir semen-

tes para essas organizações.

RA: De que forma a semente ile-
gal afeta o mercado de sementes?

A diferença de qualidade e custo de 
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“A modernização da Lei de 
Proteção de Cultivares é 

fundamental para o combate à 
pirataria e para o incentivo à 

pesquisa nacional.”
José Américo Pierre Rodrigues

Presidente executivo da Abrasem

produção entre uma semente produzida 

dentro do “sistema nacional de sementes 

e mudas”, ou seja, a legal, e a “pirata” é bru-

tal. É uma competição injusta. Além disso, 

os riscos fitossanitários (doenças), a baixa 

produtividade e a não remuneração da 

pesquisa, características da semente ilegal, 

prejudicam o agronegócio como um todo. 

RA:  Como está a atual legis-
lação em relação à pirataria de 
sementes?

Necessitamos, com urgência, moder-

nizar nossa legislação, principalmente no 

que diz respeito a instrumentos jurídicos 

que permitam uma ação eficaz contra a 

pirataria.

RA: Como a Abrasem vem atu-
ando e quais são as dificuldades 
para modernização da legislação 
de sementes?

Estamos trabalhando há muitos anos 

na modernização da Lei de Proteção 

de Cultivares. Trata-se de instrumento 

fundamental para o combate à pirataria 

e o incentivo à pesquisa nacional. Além 

disso, uma atualização no decreto que 

regulamenta a lei de sementes e mudas 

é importante. Precisamos desburocratizar 

as atividades de produção e comércio de 

sementes e mudas. Acreditamos que o 

Mapa deve atuar mais como um auditor 

do produto final.

RA: Como a Abrasem pode atu-
ar na defesa dos seus associados 
para que não percam a competi-
tividade?

A Abrasem atua fortemente na cons-

trução e preservação de um “ambiente de 

negócios” que dê segurança aos nossos 

associados para investir e que garanta o 

retorno dos seus investimentos. Buscamos 

trabalhar em temas que são pré-competi-

tivos, ou seja, modernização da legislação 

que regula as atividades do setor, revisão 

da legislação de proteção de cultivares, 

aperfeiçoamento da legislação de semen-

tes e mudas e ações de combate à pira-

taria. Também temos uma participação 

importante em entidades internacionais 

que discutem temas, regulações e novas 

tecnologias que impactam o negócio de 

sementes globalmente. 

RA: Há espaço para produtores 
autônomos?

Com certeza. As maiores empresas 

obtentoras trabalham com licenciamento 

e outras formas de parceria. Além disso, 

uma nova Lei de Proteção de Cultivares, 

que melhore a eficiência no recebimento 

da justa remuneração sobre o uso de cul-

tivares, tende a fortalecer novas iniciativas 

de empresas obtentoras de menor porte 

e do segmento de pesquisa pública. Esse 

cenário aumentará a disponibilização 

de novos cultivares no mercado, abrindo 

possibilidade de outras parcerias semen-

teiros-obtentores.                                      v

“A Abrasem atua fortemente na 
construção e preservação de 

um ambiente de negócios que dê 
segurança aos nossos associados 

para investir e que garanta o 
retorno dos seus investimentos.”
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Em defesa dos interesses do setor

A fundação da Apasem e das demais congêneres estaduais 
fez parte do Plano Nacional de Sementes, criado e implanta-
do em 1971, com o objetivo de estabelecer uma política de 
incentivo à produção de sementes. No início, faziam parte da 
associação também os comerciantes de sementes e mudas, que 
depois criaram a Frutipar.

Das 30 empresas fundadoras da Apasem (21/08/1971), 
poucas sobreviveram ou permanecem no negócio, mas novos 
produtores de sementes surgiram, alguns há mais de 40 anos, 
somando, atualmente, 64 associados. Ainda permanecem ativos 
na associação as cooperativas: Coopagrícola, Bom Jesus, Batavo 
(Frísia), Copagril, Cocari e Coopervale (C.Vale). Muitas empre-
sas, produtores privados e outras cooperativas associaram-se 
depois (ver relação na p. 37). Entre os fundadores que perma-
necem na ativa e não integram a associação, estão a empresa  
Agroceres, que foi vendida para a Monsanto, e a Soloquímica 
(atual Sementes Padrão), do ex-presidente Rubens Buschmann 
e de Ruy Pigatto, que migraram para o Mato Grosso do Sul.

A Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus, da Lapa, integra 
a Apasem desde sua fundação e há vários anos participa da 

diretoria. Seu presidente, Luiz Roberto Baggio, considera im-
portante a atuação da associação: “Um dos principais vetores 
de transferência de tecnologia, no nosso caso, é a semente. 
Para defender esse instrumento tecnológico, que é a semente 
certificada, temos que ter um organismo que congregue e re-
presente os interesses comerciais e institucionais do negócio. 
Como atuamos num país que tem um grande crescimento de 
produção de sementes sem controle, com mistura de varieda-
des e possíveis contaminações por doenças, é extremamente 
importante termos a Apasem como entidade de representação 
e defesa do setor”.

Produzindo cerca de cem mil sacas de sementes, entre 
soja, trigo, feijão e cevada, a cooperativa produz, basica-
mente, para atender à demanda dos seus associados. Even-
tualmente, faz trocas para atender a interesses específicos 
dos seus clientes. Recentemente, instalou equipamentos de 
Tratamento Industrial de Sementes (TIS), para entregar a 
semente pronta para plantio, reduzindo riscos ambientais e 
à saúde dos produtores. Para definir que sementes vai pro-
duzir, a cooperativa avalia mais de 30 cultivares em campos 
experimentais, validando a escolha de aproximadamente 
dez para a multiplicação e indicação aos seus associados.  

Também a Coopagrícola, de Ponta Grossa, integra a Apasem 
desde sua fundação. O presidente atual, Gabriel Nadal, afirma 
que a produção de sementes de qualidade é uma preocupação 
importante “desde o início da década de 1970 e já naquela 
época produzia sementes com muita qualidade, sendo que seus 
técnicos eram bastante rigorosos nas exigências para a aprova-
ção dos campos. Eu era produtor cooperante e sentia bem isso”.

Nadal observa que a Lei de Proteção de Cultivares “precisa 
ser revista e melhorada. A lei veio em benefício dos obtentores, 
que recebem royalties pela multiplicação da semente. O que 
mudou também foi a cobrança da taxa tecnológica pelos even-
tos transgênicos feitos pelas multinacionais. O que se percebe, 
ainda,  é uma concentração dos obtentores, ficando em sua gran-
de maioria com as multinacionais, que impõem as condições 
para os produtores de semente, que nem sempre são atendidos 
em seus anseios”.                                                                           v

Os planos governamentais do passado permitiram o surgimento 
de novos produtores de sementes e suas associações representativas

Luiz Roberto Baggio, presidente 
da Agroindustrial Bom Jesus

Gabriel Nadal, presidente 
da Coopagrícola

Produtores
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Cooperação

Com união, produz-se a melhor semente
Atuando de forma conjunta, os produtores de sementes do Paraná informaram-se 

e se tecnificaram, atendendo com qualidade e bons cultivares ao agricultor

Depois que a Apasem foi constituída, 
o engenheiro agrônomo Ywao Miyamoto 
foi representante da Cotia Norte (em 
processo de dissolução), fundadora da 
associação. Depois, desligou-se da coo-
perativa e, com a experiência adquirida 
no setor, montou seu próprio negócio, a 
Sementes Mauá, uma das associadas mais 
antigas da Apasem, com 45 anos de ativi-
dade. Além de presidente da associação 
por duas gestões, presidiu a Abrasem por 
quatro vezes. 

Em entrevista à Revista Apasem, fez a 
seguinte afirmação sobre a relevância da 
associação: “A Apasem tem muita impor-
tância para os produtores de sementes. 
Primeiramente, defende a causa comum 
de interesse dos produtores. Depois, há 
troca de informações e relacionamento 
com entidades públicas, secretarias 
e ministério. É impossível fazer isso 
sozinho, pois não se tem acesso igual. 
Na Apasem, defendem-se assuntos de 
interesse comum, nada de particulares e 
independentes. Também é uma forma de 
permitir aos produtores acesso às entida-
des, mostrando as pretensões do setor”.

Declarou ainda que, atuando de for-
ma conjunta, os produtores de sementes 
do Paraná informaram-se e se tecnifica-
ram, atendendo com qualidade e bons 
cultivares ao agricultor, que é o objetivo 
maior do produtor. “Sem a Apasem, não 
haveria o relacionamento com as auto-
ridades, dificultando o atendimento dos 
produtores dos diferentes níveis. Além 
disso, fez uma parceria inédita entre 
cooperativas, empresas e produtores 
individuais, fortalecendo o setor. Com 
isso, nivelamos o padrão de sementes do 
estado, que melhorou muito, construímos 
um padrão Paraná e fizemos um selo  
de qualidade. Por isso, até hoje a semente 
do estado é destacada como a melhor 
do Brasil, pelo padrão único. É o esta- 
do que tem o melhor padrão e isso 
ajudou muito o agricultor, o estado e o  
país”.

Lembrou também que o serviço de 

classificação do Paraná era modelo e 
havia um serviço de estatística exemplar, 
que disponibilizava com exatidão os 
dados de produção do estado.

Problemas são para se resolver
“Problemas há em qualquer setor. Se 

existem, têm que ser resolvidos de forma 
conjunta, senão não teria razão para ter 
associação. Se temos, precisamos resolver 
de forma coordenada, uniformemente, 
com a força da associação, que é única. 
Sem a Apasem, poderíamos resolver al-
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Engenheiro agrônomo Ywao Miyamoto, da Sementes Mauá

guns, outros não”, frisou, ressaltando que 
os problemas atuais não são grandes, mas 
circunstanciais: “São situações que temos 
que administrar”.

O ex-presidente da Apasem e da 
Abrasem avalia que os transgênicos  
permitiram aumentar a produtividade e 
duplicar ou triplicar a produção da soja 
brasileira, que passou de 50 milhões para 
113 milhões de toneladas. “Com isso, a 
produção nacional aumentou muito, com 
tecnologia que tem na base a semente  
genética”, destacou.                                                   v

POR ELOY OLINDO SETTI
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As pesquisas de 
Zdnek Gayer no Paraná

Zdnek Gayer, engenheiro agrônomo e 
geneticista tcheco, imigrou com a família 
ao Paraná em 1912, estabelecendo-se em 
Gayerovo (Araucária), onde desenvolveu 
pesquisa com trigo, centeio, batata, trigo-
-mourisco, cevada, lúpulo, feijão, ervilha e 
amendoim. Ali fundou, em convênio com 
o governo do Paraná, o Posto Agronômi-
co de Gayerovo, destinado ao ensino de 
técnicas agrícolas da época aos filhos de 
agricultores. Idealista, investia todos os 
seus recursos em pesquisa, praticamente 
inviabilizando a propriedade, salva graças 
ao trabalho exaustivo do seu filho, Wal-
domiro Gayer, também nascido na antiga 
Tchecoslováquia. 

Percorreu grande parte do interior 
do estado divulgando a necessidade de 
sementes de qualidade e da utilização 
de adubos químicos para o aumento da 
produção agrícola. Em 1917, foi designado 
diretor da Estação Experimental de Trigo 
em Ponta Grossa (Paraná). Nessa época, 
introduziu no estado o milho Golden 
Dent. Em 1920, foi contratado pelo mi-
nistro da Agricultura, Simões Lopes, para 
desenvolver em Gayerovo experiências re-
ferentes às culturas de trigo, cevada e bata-
ta, cuja colheita pertenceria integralmente 
ao ministério. Em 1929, fundou a estação 
experimental para seleção de trigo, cha-
mada Tindiquera, em Araucária, hoje sede 
da associação dos funcionários da Refi-
naria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Em Gayerovo, incentivou o uso de tec-
nologias agrícolas, cultivando cereais, se-
lecionando sementes, fazendo exposições 
e ministrando ensino prático no posto 

História

Idealista, investia todos os seus 
recursos em pesquisa, praticamente 
inviabilizando sua propriedade, salva 
graças ao trabalho exaustivo do 
seu filho, Waldomiro Gayer, também 
nascido na antiga Tchecoslováquia

agronômico. Foi pioneiro na introdução 
de máquinas agrícolas (trator “Cletrac”, 
de esteira, e, posteriormente, o trator 
“Fordson”) e adubos químicos no Paraná.

Seu neto, o engenheiro agrônomo 
Waldomiro Gayer Junior, continuou 
seu trabalho com pesquisas de cereais 
e iniciou o plantio de frutíferas, tendo 
integrado a Apasem. A propriedade, hoje, 
é administrada pelo bisneto, Waldomiro 
Gayer Neto, que se dedica à fruticultura e 
à produção de cereais.

Gayer participou ativamente da Cruza-

da do Trigo, lançada em 1928 pela União 
Rural Paranaense e criada pelo secretá-
rio da Agricultura, Romário Martins. A  
campanha possibilitou o aumento de 
585% na produção de trigo no Paraná. 
Essa campanha e outros esforços para 
modernizar a agricultura tiveram um 
lapso durante a Revolução de 30, quando 
Getúlio Vargas assumiu o poder.      v

Zdnek Gayer, à esquerda, em pé

Zdnek Gayer
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Fonte 1: Livro Ouro da 1ª Exposição Regional de 
São José dos Pinhais. Acervo Museu Municipal Atílio 
Rocco – São José dos Pinhais.
Fonte 2: GAYER, Tania Valentini.  Zdenco Gayer e 
a agricultura paranaense. Monografia. Nov.1977.

POR ELOY OLINDO SETTI
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Sementes: um século de        experiências e evolução
POR ELOY OLINDO SETTI

O atual sistema brasileiro de sementes 
foi organizado nos anos 1970, mas os pri-
meiros esforços do governo ocorreram no 
trigo, há quase cem anos, precisamente 
em 1919, quando o deputado federal do 
Rio Grande do Sul Ildefonso Simões Lo-
pes, no cargo de ministro da Agricultura, 
fundou duas importantes estações de 
pesquisa: Alfredo Chaves (atual Veranó-
polis), naquele estado, e de Ponta Grossa, 
no Paraná (atual Estação Experimental 
do Iapar). 

O engenheiro agrônomo tcheco-
-eslovaco Carlos Gayer (vide matéria na 
página 11) chegou a Araucária (PR) em 
1913 e, já no ano seguinte, foi contratado 
para realizar pesquisas com trigo e outros 
cereais de inverno em Alfredo Chaves. 
Ele buscou trigos de diversas partes do 
mundo e selecionou variedades dos imi-
grantes italianos. De imediato, constatou 
a falta de uniformidade dos trigos culti-
vados na zona colonial e tratou de iden-
tificar, separar e purificar essas linhagens, 
conhecidas como linhas Alfredo Chaves, 
que serviram de base para a criação de 
muitas variedades de trigo que obtiveram 
êxito no país e até mesmo no exterior, es-
pecialmente no Uruguai e Argentina, que 
logo passaram a fornecer o trigo ao Brasil. 

Outra tentativa do governo de investir 
no melhoramento de sementes ocorreu 
em 1937, quando, por meio da Lei nº 470, 
determinou a criação de cinco estações 
experimentais no Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Goiás, 
além de 40 postos de multiplicação de 
sementes em vários estados, que nunca 
foram instalados.

Semente de soja
Diversas experiências de melhora-

mento de sementes de soja foram desen-
volvidas no Brasil, nos anos 1960, pelo 
Ministério da Agricultura e instituições 
estaduais, como o Instituto Agronômico 

de Campinas/SP, o Ipagro e o Ipeas, am-
bos no Rio Grande do Sul. “No começo, 
houve mais a introdução de variedades 
comerciais de soja desenvolvidas para 
as condições dos Estados Unidos, mas 
também adaptadas para o Sul do Brasil; 
depois, foram introduzidas linhagens 
provenientes dos estados da Carolina 
do Norte, Mississipi e Flórida, ainda não 
recomendadas como variedades nos 
Estados Unidos, mas lançadas apenas no 
Brasil, após testadas para as condições do 
sul brasileiro”, afirma o pesquisador da 
Embrapa Soja, Amélio Dall’Agnol, doutor 
e mestre em Agronomia pela Universida-
de da Flórida.

Até os anos 1970, o cultivo da soja 
no Brasil restringia-se aos estados do 
Sul, utilizando variedades introduzi-
das da região Sul dos Estados Unidos, 
onde as condições edafoclimáticas 
são parecidas com as da região Sul do 
Brasil, onde essas variedades desenvol-
viam-se razoavelmente bem. No entan-
to, esses cultivares não vingavam no  
Mato Grosso e outros estados do Centro-
-Oeste, em função das diferenças de lati-
tude em relação à região Sul. Foi preciso 
desenvolver variedades adaptadas às 
condições tropicais de baixa latitude, mis-
são assumida pela Embrapa Soja, criada 
em 1975, assim como por outras institui-
ções (IAC, UFV, Emgopa). Logo, uma nova 
e imensa fronteira agrícola foi disponi-
bilizada para a produção de mais soja.

O agricultor Ernst Ferter, de Entre 
Rios (Guarapuava), era produtor de 
arroz, trigo e soja, nos anos 1960, quando 
o engenheiro agrônomo curitibano Ruy 
Pigatto, representante e sócio da empre-
sa Soloquímica (formada em 1968, em 
sociedade com Rubens Buschmann), o 
conheceu. “Ferter, a nosso pedido, passou 
a produzir sementes de soja com a marca 
Sementes Fruteira e, se não me engano, 
também trigo, as quais comercializáva-

mos com exclusividade”, lembra Pigatto.
Na época, ainda não havia regula-

mentação para produção de sementes, 
mas Ferter era um agricultor competente, 
sempre em busca das melhores tecno-
logias, e sabia produzir o que havia de 
melhor. Em 1970, Pigatto e Buschmann 
criaram a marca Sementes Padrão Ltda., 
quando passaram a  produzir sementes 
com sua marca própria, em Toledo, dei-
xando a parceria com Ferter.

Entre os fundadores da Apasem, estão 
a Soloquímica, de Pigatto e Buschmann, 
e a Fazenda Fruteira, de Ferter. Todos, 
atualmente, estão no Mato Grosso do 
Sul. Buschmann afirma que a produção 
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Sementes: um século de        experiências e evolução

Em 1919, o Ministério da Agricultura implantou as primeiras estações de 
pesquisa para desenvolver cultivares mais produtivos

de sementes “começou empiricamente 
e aos poucos foi se formando uma estru-
tura fiscal, governamental, surgindo os 
produtores, porque até então o agricultor 
trabalhava com sua própria semente. A 
atividade foi crescendo lentamente, de 
safra em safra”.

A produtividade era muito baixa. “No 
trigo, quando chegava a 45 sacas/ha, era 
uma maravilha. E hoje isso é menos que o 
custo”, afirma. Na soja, em 1977,  a Fazenda 
Padrão produziu 35 sacas/ha. Neste ano 
de 2018, no Mato Grosso do Sul, a produ-
ção média ficou em torno das 70 sacas/
ha, um aumento de 100% em relação à 
produtividade de 40 anos atrás.

Mudança de perfil
Com o advento da Lei de Proteção de 

Cultivares, Pigatto abandonou a produção 
de sementes por causa das inúmeras 
exigências feitas pelas detentoras das 
tecnologias. Buschmann, há dez anos, 
passou a produzir de forma terceirizada, 
sob encomenda de grandes clientes. Ele 
afirma gostar da segurança oferecida pelo 
sistema vertical de produção e justifica:  
“O produtor que é comerciante deve 
ter uma estrutura completa e correr  
os riscos do tempo e da comercialização. 
Na atual situação, transfiro a semente 
pronta para um comprador, no máximo 
dois”. 

Aos 87 anos, do seu escritório em Curi-
tiba, apoia seu filho na administração da 
fazenda, localizada em Chapadão do Sul 
(MS), e não quer mais lidar com a pape-
lada dos ex-clientes que ainda lhe devem 
dinheiro. Sobre a mesa, há um maço de 
papéis de devedores antigos.

Evolução na produtividade da soja
Desde que entrou no Brasil, há  

quase 60 anos, a soja apresentou um 
crescimento fantástico na produtividade. 
E ainda é possível avançar mais, pois um 

“No começo, houve mais a 
introdução de variedades 
de soja dos Estados Unidos; 
depois, de linhagens 
da Carolina do Norte, 
Mississipi e Flórida, ainda 
não recomendadas como 
variedades para os Estados 
Unidos e lançadas 
apenas no Brasil.”

Amélio Dall’Agnol
Doutor e mestre em Agronomia pela 
Universidade da Flórida.
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No ambiente tropical das novas fronteiras agrícolas, onde 
se tem um período de chuvas regular e bem distribuído ao 
longo da estação, existe uma relação direta entre o aumento da 
matéria orgânica no solo e a produtividade. É o que se observa 
no Centro-Oeste. “A média da produtividade do Mato Grosso 
geralmente é a maior entre os estados e a mais consistente ao 
longo dos anos”, afirma o pesquisador.

A evolução tecnológica na produção de sementes, na fertili-
zação e no manejo das lavouras colocou o Brasil em destaque 
na produção mundial de soja, afirma Dall’Agnol: “Hoje, somos 
o segundo maior produtor de soja do mundo, a caminho de nos 
tornarmos os líderes mundiais em poucos anos, pois somos o 
país que tem as maiores reservas de terras aptas e disponíveis 
para incorporar à produção”.

Embora o solo seja preponderante, as tecnologias advindas 
com cultivares melhorados trazem uma grande contribuição 
ao aumento da produtividade, afirma o diretor executivo  da 
Apasem, Clenio Debastiani.  “A pesquisa vem desenvolvendo 
variedades de plantas adaptadas a diversos climas e regiões, 
tolerantes a doenças e a insetos, plantas mais eficientes no 
uso de água e outros recursos. Aliado a isso, temos tecnologias 
de produção e sementes de qualidade, o que contribui com a 
redução das perdas e aumento da produtividade. Solos bem 
preparados permitem aproveitar melhor o potencial produtivo 
das sementes e das boas práticas agrícolas”, frisa Debastiani.

Ganhos com sementes de alta qualidade
O engenheiro agrônomo Leandro Cesar de Oliveira Ribeiro, 

da Belagrícola, afirma que a boa qualidade das sementes exis-
tentes no mercado é resultado “de muita pesquisa pública e 
privada, principalmente no setor genético e de melhoramento 

“Na atual situação, transfiro a semente pronta 
para um comprador, no máximo dois.”

Rubens Buschmann
Agropecuária Padrão Ltda.

“Ferter, a nosso pedido, passou a produzir 
sementes com a marca Sementes Fruteira, 
as quais comercializávamos com exclusividade.”

Ruy Pigatto
Sócio da Soloquímica, na época
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grande número de produtores apresentam médias acima de 4 
a 5 mil kg/ha. 

Enquanto buscava variedades adaptadas às condições de 
clima, solo e latitude do Brasil a partir dos anos 1970, a pesquisa 
também selecionou plantas com porte mais adequado à co-
lheita mecânica, resistentes ao acamamento e mais tolerantes 
às doenças, contribuindo para o aumento consistente da pro-
dutividade. O pesquisador Amélio Dall’Agnol afirma que uma 
das grandes conquistas recentes foi o desenvolvimento da soja 
transgênica resistente ao herbicida glifosato, resultando “num 
tremendo avanço na produtividade, consequência da elimi-
nação/redução da competição com as plantas daninhas. Eu 
estimo, que em regiões mais tradicionais de cultivo, onde havia 
um grande banco de sementes de ervas daninhas estabelecido, 
houve um ganho de pelo menos 20%”. 

Os campeões, como o produtor rural Marcos Antonio Seitz, 
de Guarapuava (PR), alcançam produtividade acima de 8 mil 
kg/ha. Ele foi o vencedor do concurso promovido pelo Comitê 
Estratégico Soja Brasil (Cesb) no ano de 2017, com uma pro-
dutividade de 149,08 sacas/ha, ou 8.994 kg/ha. Ele investiu no 
cuidado com o solo, num cultivar produtivo e adequado à sua 
região, em fertilizantes, em tratamentos fitossanitários e contou 
com a chuva na hora certa.

Para Dall’Agnol, um dos segredos para alcançar altas pro-
dutividades é plantar sementes de qualidade e fazer o correto 
manejo do solo. “Se observarmos a qualidade atual do solo  
dos produtores, constatamos que ele melhorou significativa-
mente ao longo dos últimos anos, principalmente quanto ao 
aumento do teor de matéria orgânica, o que permite reter mais 
água e, dessa forma, resistir a uma estiagem não muito prolon-
gada”, destaca.
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de plantas, conferindo um ganho genético de 1% a 2% ao 
ano”. Cita, ainda, os benefícios da adoção da biotecnologia, 
cultivares geneticamente modificados, principalmente nas 
grandes culturas, a tolerância aos herbicidas e aos insetos 
lepidópteros. “Outro fator bem relevante foi a exigência de 
atributos de qualidade física, fisiológica e sanitária da semente 
comercializada, principalmente na cultura da soja”, conclui. 

Os dados da produção de soja mostram um considerável 
crescimento após a regulamentação da proteção de cultivares 
por lei em 1997, quando passou das 26,16 milhões de tonela-
das para 113 milhões de toneladas. Embora a expansão da 
área plantada também tenha dado sua contribuição para 
esse crescimento, a razão principal foi a produtividade, que 
passou dos 2.299 kg/ha para 3.338 kg/ha, relata o engenheiro 
agrônomo Ivo Marcos Carraro, vice-presidente da Abrasem 
e ex-presidente da Braspov. Antes da Lei de Proteção de 
Cultivares, a produtividade crescia a uma taxa de 1,58% ao 
ano, tendo passado a 2,26% ao ano após a implementação 
das medidas previstas na lei.

O desafio, agora, é chegar a 100 sacas/ha
O agricultor Orlando Vendruscolo, que em 1966 colocou 

sua assinatura para ver em atividade a sua cooperativa – a 
atual C.Vale –, testemunhou a grande evolução ocorrida na 
produtividade da soja:  “A gente plantava soja de variedades 
bem mais longas que as de hoje. Naquela época, não existia 
milho safrinha, era soja no verão e trigo no inverno. A pro-
dutividade era bem mais baixa, umas 40 ou 50 sacas/ha. O 
plantio era em outubro e novembro e a colheita começava em 
março. Daí os pesquisadores foram desenvolvendo sementes 
melhores, mais produtivas, mais precoces. Agora, a gente 
planta em setembro, colhe em janeiro ou fevereiro e quem tira 
menos de 60 sacas/ha é porque o clima não ajudou. Tomara 
que continuem desenvolvendo sementes mais produtivas, 
porque o desafio agora é chegar a 100 sacas/ha”.

 

Obtentores e proteção de cultivares 
Desde 1997, quando foi aprovada a Lei de Proteção de 

Cultivares, houve uma mudança radical na produção de 
sementes. Com a lei, no Mapa foi criado o Serviço Nacional 
de Proteção de Cultivares (SNPC), “responsável pela análise 
de pedidos e concessão de certificados de proteção e por 
zelar pelo cumprimento dos ordenamentos internacionais”. 

Em 1997, havia poucos obtentores no Brasil, número que 
passou para 14 no ano de 1998 e 30 no ano de 1999. Nos anos 
seguintes, o crescimento do número de obtentores foi cons-
tante, chegando, atualmente, a cerca de 500 empresas, entre 
pessoas físicas e jurídicas. De 1978 até 2018, eles obtiveram o 
registro de proteção de 1.154 cultivares de soja e de 210 de 
trigo, além da proteção a 384 outros cereais (arroz, aveia, trigo, 
triticale, sorgo, milheto e cevada). 

A justa garantia ao obtentor 
A Lei de Proteção de Cultivares, embora não estabeleça 

como as empresas obtentoras administram o uso dos cultiva-
res protegidos, define as sanções aos infratores da legislação: 

“Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, 
exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins ou 
ceder, a qualquer título, material de propagação de cultivar pro-
tegido, com denominação correta ou outra, sem autorização do 
titular, fica obrigado a indenizá-lo, em valores a ser determina-
dos em regulamento, além de ter o material apreendido, assim 
como pagará multa equivalente a 20% do valor comercial do 
material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violação 
dos direitos do melhorista, sem prejuízo das demais sanções 
penais cabíveis”. No caso de reincidência, a multa é o dobro  
desse valor.                                                                                 v

Área e produção de soja no Brasil –1990/2017 (Mha ou Mt)
Fonte: IBGE
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Os desafios da genética
POR TALITA VANSO E EVERSON MIZGA

Quando se ouve falar em engenharia 

genética, biotecnologia e seus feitos, é 

comum o fascínio com tamanhas des-

cobertas dos pesquisadores. Contudo, 

muitos desafios estão nos bastidores 

desse campo da ciência, a começar pela 

legislação, que caminha a passos lentos, 

não acompanhando a evolução da tec-

nologia. Em 2050, o mundo contará com 

Resolução normativa aprovada no Brasil vai impulsionar pesquisas e desengavetar 
inúmeros trabalhos já realizados por empresas públicas, privadas e instituições de ensino

uma população superior a nove bilhões 

de pessoas, que precisarão ser alimenta-

das diariamente. Soma-se a isso a falta  

de informação de lideranças políticas,  

entidades de classe e da própria socie-

dade sobre quão fundamentais são os 

avanços nessa área, em muitos casos 

conquistados a duras penas, pois os in-

vestimentos em pesquisas, no Brasil, são 

quase sempre insuficientes para atender 

à demanda. 

Mas também há motivos para come-

morar. No início de 2018, por exemplo, 

o Brasil deu um importante passo para 

quebrar essa barreira, ao menos a legis-

lativa. Regulamentou o uso de técnicas 

de edição de genoma, por meio de uma 

resolução normativa, um documento ex-
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Laboratório de Biotecnologia da Embrapa Soja, onde se trabalha com técnicas de edição de genoma
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tenso, trabalhado por mais de 50 cientistas,  

que atestam a preservação da biossegu-

rança. 

Esse passo significa que, a partir de 

agora, empresas públicas e privadas na-

cionais poderão desenvolver variedades 

com alto valor tecnológico baseado em 

genoma de precisão, sem que isso seja 

entendido como um transgênico. A 

resolução vai ao encontro do que já é en-

tendido em países como Argentina, Chile, 

Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Israel, 

Filipinas, Espanha, Holanda, Normandia, 

Japão e Suíça.

“A técnica de edição de genoma é 

infinitamente mais barata do que estudos 

que envolvem a transgenia. Com o passar 

dos anos, vamos ver uma enxurrada de 

soluções que sairão das universidades 

brasileiras e institutos de pesquisas e 

estão prontas, mas eram tidas como 

transgêneres e de difícil aplicação devido 

ao seu valor de implementação e regula-

mentação. Agora, com a normativa, elas 

serão colocadas em prática e deverão 

dar suporte para a evolução, ainda mais 

rápida, do campo”, explica o pesquisador 

da Embrapa Soja e membro da Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança  

(CTNBio), Alexandre Nepomuceno. 

Isso já vem acontecendo. O pesquisa-

dor cita que o primeiro pedido de registro 

usando o teor da nova lei já está em trâmi-

te no Brasil. “Em uma pesquisa realizada 

por empresa privada, descobriu-se que 

quatro genes em levedura da cana-de-

-açúcar intensificavam o teor alcoólico. 

Eles foram usados para potencializar 

a elaboração do álcool, tendo como 

resultado uma levedura convencional e, 

consequentemente, aumentando a produ-

ção”, exemplifica Nepomuceno. “Projetos 

como esses devem ser cada vez mais 4

“Em uma pesquisa realizada por empresa privada,  
descobriu-se que quatro genes em levedura da cana-de- 

-açúcar intensificavam o teor alcoólico. Eles foram usados 
para potencializar a elaboração do álcool, tendo como 

resultado uma levedura convencional e, consequentemente, 
aumentando a produção de milhares de litros por hectare.”

Alexandre Nepomuceno  
Pesquisador da Embrapa
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presentes e, em cinco anos, serão comuns 

em todo o Brasil”, acredita. 

Seria o fim da transgenia? 
Não! As técnicas de edição de genoma 

vieram para atender a uma demanda hoje 

existente no mercado a um custo bastan-

te inferior. Com isso, setores privados e 

públicos poderão desengavetar muitas 

pesquisas e realizar outras sem precisar 

gastar milhões. 

“Antes, tudo era entendido como 

transgenia. Não que a técnica seja ruim, 

mas criou-se uma síndrome de ‘bicho-

-papão’, que impede que a humanidade 

evolua. Com a edição, prova-se que não 

há organismo modificado. Trabalha-se 

diretamente na espécie e no seu DNA”, 

explica Nepomuceno. Ele acrescenta 

que as técnicas transgênicas continuarão 

em alta, porém em pesquisas ainda mais 

complexas e trabalhando em tendências 

e necessidades que a humanidade deverá 

enfrentar. “Uma técnica não anula outra, 

mas são complementares e vão conviver 

uma ao lado da outra, dentro da engenha-

ria genética”. 

Biotecnologia e mercado interno 
O presidente em exercício da Embra-

pa, Celso Moretti, afirma em seus discursos 

que “o Brasil conseguiu mudar a história 

de sua produção agrícola de forma sus-

tentável e hoje é capaz de alimentar até 

sete vezes sua população”. 

Segundo ele, entre todas as áreas de 

evolução, a genética teve papel funda-

mental para que isso ocorresse. “O que o 

Brasil fez nesses últimos 40 anos não tem 

precedentes no mundo. Para continuar 

despontando, o investimento em pesquisa 

e utilização de suas técnicas é primordial”, 

defende. 

Para o gestor da Embrapa, o país tem o 

potencial de crescer até 70% em sua agri-

cultura nos próximos dez anos, sem der-

rubar uma única árvore, usando somente 

o que já tem à disposição, como os 50 

milhões de hectares de pastagens degra-

dadas em todos os estados da federação. 

“Nesse sentido, não podemos perder 

de vista a produção usando a ciência e, 

ao mesmo tempo, preservando o meio 

ambiente; temos que entender que a 

biotecnologia é parceira da preservação 

das florestas”, afirma. 

Para Moretti, estamos entrando em 

uma segunda revolução da agricultura, 

em que o tripé floresta-plantio-pecuária já 

é uma realidade em 4 milhões de hectares 

no país, devendo esse número alcançar 

14 milhões de hectares nos próximos 

anos, o correspondente ao território suíço. 

“Tudo isso ajuda a reduzir o efeito 

estufa, no qual o carbono produzido 

é captado pelas florestas, tornando-se 

neutro. E como isso é possível? Por meio 

de inteligência, de ciência que usa a ino-

vação para preservar”. Completa: “Não 

podemos aceitar que se fale que somos 

predadores”. 

Quem concorda com a linha defen-

dida pelo presidente da Embrapa é o 

professor da Universidade Federal de 

Pelotas (Ufpel), Silmar Peske, que ministra 

aulas na área de sementes há mais de 

40 anos. “O sucesso dos cultivares passa 

pelos avanços da genética. Hoje, temos 

um celeiro com mais de 2 mil mestrandos 

e doutorandos em nossas universidades 

e cerca de 200 professores. Nossos pes-

quisadores são muito capazes, ficando à 

frente de países como Argentina e Estados 

Unidos. Com essa nova fase da biotecno-

logia, teremos muito a colher”, defende. 

“Claro, tudo isso também vai exigir que o 

governo cumpra seu papel de investir em 

pesquisas”, observa. 

Para o professor, as associações que 

representam os diferentes setores do agro-

negócio têm papel fundamental nesse 

cenário, sendo necessário ter um fluxo 

contínuo e organizado para que todo esse 

material chegue ao campo e ao produtor, 

de maneira clara e objetiva, fazendo com 

que a pesquisa se materialize.                v

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão
 E

m
br

ap
a

Teste realizado para avaliar semente de soja



Nov.2018   -   Revista Apasem      19



Revista Apasem   -   Nov.201820

Os benefícios 
da semente legal

POR EVERSON MIZGA

Agricultores que utilizam sementes piratas correm sérios riscos de perdas 
econômicas, bem como de disseminar pragas em suas lavouras

Capa

Em 2017, o Mapa aplicou, em todo o Brasil, 500 autos de in-
fração resultantes de fiscalizações na área de sementes e mudas.  
Isso corresponde a R$ 11.970.242,16 em multas. Somente 
no Paraná, 73 autos foram lavrados, o que corresponde a  
R$ 1.833.804,18.

Muitas dessas infrações estão ligadas à pirataria de sementes, 
que nos últimos anos vem crescendo significativamente. Um dos 
indicativos dessa expansão, segundo o próprio ministério, é o 
aumento no número de denúncias a respeito do tema. Outro 
indício é a menor demanda de mercado por sementes certifica-
das, o que sugere que parte do que é semeado em solo brasileiro 
está sendo suprida pelo mercado ilegal. Completa o cenário a 
produção da semente salva, ao amparo da própria legislação, 
que permite sua produção, mas não tem capacidade de averi-
guar os desvios que ocorrem ou a qualidade dessas sementes

O Mapa reconhece que a fiscalização, mesmo com re-
sultados expressivos em 2017, ainda é deficitária e justifica 
isso com o baixo quadro de funcionários do órgão. Contudo, 
acredita que a falta de informação e conscientização é, ainda, 
o principal fator do aumento da prática do uso das sementes 
piratas no Brasil, ou seja, são pessoas que desconhecem o valor 
da semente como matéria-prima ou pessoas esclarecidas que 
realizam a contrafação em busca de lucro fácil. “Muitas vezes, 
quem deixa de usar sementes certificadas esquece que elas são 
os principais elos para inovações, além de veículos carregados 

de alta tecnologia, permitindo altos ganhos econômicos aos 
agricultores e ao setor agrícola”, argumenta o presidente da 
Apasem, o engenheiro agrônomo Josef Pfann Filho. 

A Revista Apasem ouviu diferentes especialistas, que defen-
dem os benefícios das sementes certificadas. Entre os pontos 
de convergência, está o fato de que o rigoroso processo na 
produção, aliado ao cuidado e ao cumprimento da legislação, 
garante à semente certificada valor agregado, que leva maiores 
benefícios para o agricultor e toda a cadeia produtiva.

O caminho da semente de qualidade 
Produzidas dentro dos rigorosos padrões de qualidade do 

Mapa, as sementes comerciais garantem ao produtor melhor 
desempenho no campo, maximizando os benefícios de outros 
insumos, como fertilizantes e defensivos. Fernando Henning, 
pesquisador da Embrapa Soja, com outros colegas, assina um 
detalhado estudo sobre soja e afirma que, “para se chegar a 
uma semente de alta qualidade, inúmeras etapas precisam ser 
vencidas. Da escolha do local do cultivo até a certificação, há 
um longo caminho a ser percorrido”. 

Atividade bastante exigente, a produção de sementes inicia-
-se ainda antes de as sementes matrizes serem lançadas ao solo. 
“O planejamento da produção, a escolha do campo, sua altitude 
e temperatura, a sondagem do solo e sua preparação são as pri-
meiras regras a ser obedecidas. Ainda, é preciso seguir o período 
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adequado de semeadura e a orientação do obtentor do cultivar, 
o que é primordial nessa fase”, orienta Henning, frisando que “o 
campo não deve ter sido cultivado com a mesma espécie na 
safra anterior, exceto se for do mesmo cultivar”. Informações 
precisas sobre plantas daninhas também auxiliam na escolha 
da área, prevendo a forma de controle. 

Recursos tecnológicos devem ser usados durante o processo 
de produção da semente. A qualidade fisiológica, sanitária, ge-
nética e física das sementes matrizes e do campo de produção 
precisa ser aferida, no intuito de proteger o cultivo e a próxima 
geração de sementes. Cuidados com deterioração por umidade, 
estresse térmico e hídrico, presença de sementes esverdeadas, 
boa nutrição da planta, bem como manejo para o controle de 
pragas, são indispensáveis nas lavouras sementeiras de qualida-
de. “O produtor deve ficar atento, ainda, ao manejo adequado 
da colheita e suas consequências na qualidade das sementes. 
O dano mecânico, por exemplo, pode ser evitado com uma 
simples regulagem da colheitadeira”, orienta. 

Fora da área de cultivo, outros cuidados são necessários, 
como os procedimentos adequados durante as operações de 
recepção, secagem, beneficiamento e armazenagem, que pas-
sam por um processo rigoroso, para então chegar ao Tratamento 
Industrial de Sementes (TIS), prática que tem aumentado ano 
a ano. 

Segurança é o objetivo
O controle e regulamentação da produção de sementes e 

mudas no Brasil estão sob a responsabilidade do Mapa, que 
estabeleceu mecanismos para sua organização, sistematização 

e controle da produção e comercialização, por meio da Lei nº 
10.711, de 5 de agosto de 2003, regulamentada pelo Decreto 
nº 5.153, de 23 de julho de 2004, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Sementes e Mudas (SNSM), com o objetivo de ga-
rantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação 
e reprodução vegetal comercializado e utilizado em todo o 
território nacional. 

Também está sob o guarda-chuva do ministério a ope-
racionalização do Registro Nacional de Sementes e Mudas  
(Renasem), do Registro Nacional de Cultivares (RNC) e do Siste-
ma de Gestão da Fiscalização (Sigef), além da edição de normas 
para produção e comercialização de material de propagação 
e dos padrões por espécie. Essas medidas visam à garantia de 4

Fernando Henning, pesquisador da Embrapa Soja
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identidade e qualidade e à fiscalização 
da produção, beneficiamento, amostra-
gem, análise, certificação, reembalagem, 
armazenamento, transporte, comerciali-
zação e utilização de sementes e mudas.

“Todas essas regras foram criadas 
com vistas à garantia da qualidade das se-
mentes, à proteção dos agricultores que as 
utilizam e, em consequência,  à segurança 
de todo o agronegócio. Com os sementei-
ros seguindo essas regras, todos saem ga-
nhando”, avalia o presidente da Apasem. 

Etapa laboratorial 
Diariamente, os laboratórios de análi-

ses de sementes da Apasem, conhecidos 
como LAS de Toledo e LAS de Ponta 
Grossa, realizam a análise de dezenas 
de amostras de sementes provenientes 
de diferentes regiões do Paraná e do 
Brasil. Com mais de 40 anos de atuação, 
essas estruturas estão capacitadas para 
estudar as amostras dentro dos critérios 
estabelecidos pelo Mapa. “Para que a 
semente receba a certificação, precisa 
estar de acordo com todas as normas 
técnicas e legais, passando pelo processo 
de rastreabilidade e por análises labora-
toriais. Entre elas, está o grau de pureza 
física,  genética, de qualidade fisiológica 
e sanitária. Os resultados garantem que 
o produtor receberá uma semente pronta 
para ser levada ao campo”, explica a 
responsável técnica do LAS de Toledo, 
Saionara Tesser. 

Lotes de sementes com procedência 
duvidosa, como é o caso das piratas, 

dificilmente passam por esse processo 
e representam um alto risco para o agri-
cultor, tanto de disseminação de pragas 
e doenças quanto de perda da produti-
vidade. “O produtor que se arrisca pode 
até acertar em um, dois ou três lotes, mas 
com certeza está colocando sua safra a 
leilão, semeando no escuro, sem garantias 
e informações sobre o que está inserindo  
no solo. Os testes laboratoriais garantem a 
procedência e qualidade das sementes”, 
resume Saionara.  

Não é semente, é grão pirata 
É dever das entidades representativas 

do setor de sementes, bem como dos 
obtentores e demais órgãos ligados ao 

agronegócio, alertar sobre os perigos da 
pirataria de sementes. Por isso, ainda no 
primeiro trimestre de 2018, a Apasem 
lançou a campanha Tenha uma atitude 
legal: use sementes certificadas, com o 
intuito de conscientizar todos os agentes 
ligados ao setor. 

Desde fevereiro deste ano, quem tra-
balha no campo vem se deparando com 
inserções em rádios abordando assuntos 
ligados ao tema. Profissionais que parti-
cipam de eventos técnicos estão sendo 
sensibilizados. Painéis instalados em  
diferentes rodovias do estado trazem  
frases de impacto e despertam a curio-
sidade do cidadão. “Tudo isso busca 
chamar a atenção das pessoas sobre o 
senso de que é preciso ter responsabi-
lidade com a atividade e atenção no 
momento de adquirir sementes”, explica 
o diretor executivo da Apasem, Clenio  
Debastiani. 

Estudo realizado pela Apasem e  
Abrasem indica que a pirataria de semen-
tes causa, por ano, um prejuízo de R$ 2,5 
bilhões ao agronegócio brasileiro. No 
Paraná, as perdas anuais com esse crime 
chegam a R$ 464 milhões.

A Apasem apresenta algumas su-
gestões para driblar o pirateiro: “Para a 
escolha das sementes, o agricultor deve 
buscar participar dos dias de campo 
de sua região, ficar próximo de uma 
cooperativa ou revenda idônea, buscar 
orientação de um engenheiro agrônomo 
e exigir a nota fiscal e o certificado na 
compra da semente. Se mesmo assim 
ficar em dúvida, pode buscar ajuda ime-
diata de um agente da Adapar e realizar 
denúncia pelo site da Abrasem ou pelos 
escritórios ou ouvidoria do Mapa”, orienta 
Debastiani. “Somente com vários olhos 
espalhados pelo campo, venceremos os 
oportunistas, que ofertam lotes suposta-
mente mais baratos, mas que futuramente 
podem causar prejuízos incalculáveis ao 
produtor”, conclui.  

Além disso, as sementes piratas não 
alimentam a pesquisa e, em longo prazo, 
quem perde são os agricultores, que 
demoram ou não conseguem evoluir na 
medida que seria possível pelo avanço 
tecnológico. Corremos o risco de um 
futuro apagão tecnológico.                    v

Capa
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Produção de sementes na lavoura

A campanha acontece em caráter permanente e 
tem o apoio da Abrasem, Braspov, Ocepar, Faep 

e Federação dos Agrônomos do Paraná. 

DENUNCIE

agricultura.gov.br/Portal/ouvidoria 
abrasem.com.br/denuncias

Semente
Certificada
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Produção

Para produzir 
sementes de qualidade

POR ELOY OLINDO SETTI

Roteiro para garantir a qualidade do material genético

Tudo começa com a contratação de 

um bom profissional de agronomia, de-

nominado Responsável Técnico (RT). “O 

RT é aquele que deve ter o conhecimento 

de todas as fórmulas, padrões, legislação 

vigente e etapas de campo, passando 

pelo beneficiamento, armazenamento 

e tratamento, até a entrega da semente 

para o agricultor”, afirma o engenheiro 

agrônomo Ralf Udo Dengler, gerente 

executivo da Fundação Meridional,  

de Londrina. Cabe a esse profissional,  

que deve estar inscrito no Registro  

Nacional de Sementes (Renasem), mon-

tar e liderar uma equipe técnica qualifi-

cada para conduzir todo o processo de 

produção. 

O engenheiro agrônomo Roberto 

Destro, diretor da Apasem e gerente 

de Produção de Sementes da Coamo, 

considera de fundamental importância 

o treinamento periódico dos profissio-

nais do setor: “Todos os colaboradores 

envolvidos no processo de produção de 

sementes são treinados e capacitados, 

seja por treinamentos internos da coo-

perativa, ou por treinamentos externos, 

visando a melhorias nos processos”. 

Segundo ele, “a qualidade da semente 

está relacionada diretamente com a atu-

ação dos RTs, que são atualizados com 

frequência, participando de seminários, 

dias de campo, reuniões com obtento-
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res, pesquisadores e auditores fiscais do 

Mapa. Assim, se mantêm atualizados em 

relação às mudanças da legislação, pois 

um profissional bem qualificado apresen-

ta resultados de alta qualidade”.

Importância das inspeções

As inspeções de campo são funda-

mentais para verificar o adequado desen-

volvimento da cultura, sendo condição 

preponderante para certificar uma pro-

dução de qualidade. Os procedimentos 

são relacionados com a uniformidade 

da emergência, pragas, doenças, plantas 

invasoras, coleta de amostras para aná-

lise dentre outros, descritos em manuais 

amplos e detalhados.

As inspeções começam na pós-emer-

gência, para identificar a uniformidade  

da emergência e se não há problemas 

com pragas, doenças, plantas invasoras, 

exigindo grande atenção do RT.

Na fase de floração, o profissional 

observa atentamente, com base em seus 

conhecimentos, experiência e padrões 

legais, se a floração está uniforme e 

condiz com a característica da cultivar.

Na fase de pré-colheita, o RT avalia a 

uniformidade da área, se a semente está 

completamente formada e se o campo se 

apresenta apto a ser colhido e destinado 

para semente. Por fim, basta acompanhar 

os eventos climáticos e a qualidade fisio-

lógica das sementes para efetuar a colhei-

ta. Uma ferramenta importante na decisão 

da colheita é a previsão do tempo. Caso 

a previsão seja de chuvas por vários dias, 

o profissional pode decidir pela colheita 

do campo, mesmo que a semente esteja 

um pouco úmida, podendo ser seca 

artificialmente. Protelar a colheita nessa 

situação pode resultar em significativas 

perdas por chuvas.

Armazenagem e análise

Depois de colhida e transportada em 

caminhões limpos, livres de restos de 

culturas ou defensivos, a semente chega 

ao armazém, onde o poder germinativo e 

o vigor têm que ser mantidos por meio do 

controle do ambiente, sendo seco e frio. A 

umidade do ar, superior a 65%, é suficiente 

para dar início às atividades celulares do 

embrião da semente, colocando em risco 

todo o esforço feito na obtenção de um 

produto de qualidade. Essa fase é muito 

delicada e exige redobrada atenção, pois a 

semente não está visível, como em campo.

A etapa final, antes de disponibilizar a 

semente para a venda, é providenciar uma 

análise completa, em laboratório creden-

ciado. Essa análise merece um capítulo, 

pois, se bem realizada, com informações 

precisas e confiáveis, contribui para a 

formação de uma boa imagem da marca 

colocada à venda. Por outro lado, falhas e 

incoerências entre a análise e o resultado 

no campo trazem prejuízos irreparáveis 

ao produtor de sementes e aos clientes.

Recompensa

O presidente da Apasem, Josef Pfann 

Filho, afirma que, somente as pessoas en-

volvidas na produção conseguem avaliar 

o quanto se investiu em recursos humanos 

e financeiros para se obter um lote de 

sementes. “Por isso, às vezes, seu custo 

pode ser considerado alto, mas a garantia 

de se ter uma semente certificada, livre de 

pragas e doenças, com genética de última 

geração, é compensadora.                                            4
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O diretor da Apasem Roberto Destro, que é  gerente de Produ-
ção de Sementes da Coamo1, com base em sua experiência e na 
legislação, produziu o seguinte roteiro de ações executadas na 
produção de sementes, sob a responsabilidade do RT:

1. Planejamento da produção, indicação, seleção e 
contratação dos cooperantes: após a definição dos 
cultivares a ser produzidos, deve-se definir a área, indicar 
e contratar os cooperantes para a implantação dos campos 
de produção.

2. Elaboração do projeto técnico: deve ser elaborado con-
tendo informações como: produtor de sementes, espécie, 
cultivar, categoria, safra, nome dos cooperantes, endereço 
do estabelecimento produtor, área total, área cultivada, 
área de produção de sementes, espécies cultivadas e 
cronograma de execução das atividades, bem como croqui 
de localização dos campos, vias de acesso e distância dos 
campos até a Unidade de Beneficiamento de Sementes 
(UBS). Devem constar também a estimativa de produção 
e, finalmente, a assinatura do RT.

3. Inscrição dos campos para produção de sementes: 
devem ser anexados e digitalizados no Sistema de Gestão da 
Fiscalização (Sigef) do Mapa os documentos comprobatórios 
exigidos pela legislação e demais informações necessárias, 
sempre de modo individual, de cada campo de produção, 
gerando, assim, as relações de campo.

4. Laudos e vistoria de campo: a legislação prevê, no 
mínimo, duas vistorias para todas as espécies, sendo uma 
na floração e outra na pré-colheita. Nas vistorias, há um nú-
mero de subamostras a ser realizado e, a cada subamostra, 
um número de plantas a ser avaliado, com a finalidade de 
verificar as ocorrências nos campos de produção, de acordo 
com os padrões estabelecidos pela legislação específica 
para cada espécie, aprovando-os ou reprovando-os. Na 
verificação, são avaliados fatores como pureza genética, 
física e sanitária de cada cultivar, pragas e doenças, es-
pécies nocivas toleradas, proibidas e invasoras silvestres, 
além do isolamento ou bordaduras. Encontrando-se não 
conformidades, estas precisam ser registradas nos laudos 
de vistoria, fazendo as recomendações e realizando outra 
vistoria para verificar seu atendimento.

5. Vistoria da UBS: o RT também realiza a vistoria da 
infraestrutura de beneficiamento e armazenamento do 

Roteiro para acertar

Produção

produtor/beneficiador/armazenador, verifica o atendimento 
às normas e emite o laudo de vistoria, no qual constam 
as conformidades e não conformidades, devendo liberar 
o lote avaliado para iniciar as etapas da produção.

6. Colheita: cerca de sete dias antes da colheita, inicia-se 
a coleta das plantas, formando uma amostra de sementes 
representativa de cada campo. Dessa amostra, é realizado 
o teste de tetrazólio para verificar a qualidade do produto 
ainda na lavoura, como viabilidade e vigor. Esta é uma 
etapa do processo de produção, em que o RT acompanha 
de perto o início da colheita, aprovando a qualidade do 
produto colhido, que será entregue para semente, além 
da orientação da limpeza dos caminhões, equipamentos e 
regulagem adequada da colhedeira.

7. Recebimento e beneficiamento: no recebimento, 
inicia-se a operação de beneficiamento, que, mediante 
meios físicos e mecânicos, tem o objetivo de aprimorar a 
qualidade de um lote de sementes. Essa operação abrange 
várias etapas, tais como: recepção, pré-limpeza, secagem, 
armazenamento, limpeza, transporte, classificação, trata-
mento, embalagem, amostragem, pesagem e identificação. 
O RT tem que acompanhar e validar todas essas fases, 
pois a responsabilidade do produtor de sementes e do RT 
sobre os lotes finaliza somente com a comercialização e a 
semeadura.

8. Amostragem dos lotes de sementes: a amostragem é 
orientada ou realizada pelo próprio RT ou por amostrador 
credenciado no Mapa, dependendo da sua categoria. Deve 
ser realizada rigorosamente, conforme Instrução Norma-
tiva nº 9, pois uma amostra “bem feita” leva a resultados 
confiáveis, seguros e condizentes com a realidade do lote.

9. Análise de qualidade realizada pelo laboratório: 
as amostras coletadas são encaminhadas para o LAS, 
onde são realizadas as análises obrigatórias pela legis-
lação, como pureza, determinação de outras sementes 
por números e germinação. Quanto maior o percentual de 
aprovação, mais eficiente e bem-sucedida a atuação do RT.

10.Controle interno de qualidade: nele, são realizados 
os testes de outros cultivares, de solo e vigor, garantindo, 
assim, a performance de aprovação dos lotes.

1 A Coamo produz dois milhões de sacas de sementes ao ano, das espécies 
soja, trigo e aveia preta, processadas em 11 UBSs.
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 Responsabilidade do RT 
na produção de sementes 

POR ELOY OLINDO SETTI

O RT, além de coordenar a produção de sementes e mudas, 
está sujeito às penas legais, caso cometa erros por ação ou omissão

A Lei nº 10.711/2003 define, no art. 2º, inciso XXXIII, que o 

produtor de sementes “é pessoa física ou jurídica que, assisti-

da por responsável técnico (RT), produz semente destinada 

à comercialização”. Já o inciso XXXVII define que o RT é “o 

engenheiro agrônomo ou florestal a quem compete a responsa-

bilidade técnica pela produção, beneficiamento, reembalagem 

ou análise de sementes em todas as suas fases”.

Segundo a legislação, são obrigações desse profissional: 

supervisionar e acompanhar as atividades; emitir e assinar o 

Boletim de Análise de Sementes, o Termo de Conformidade e 

o Certificado de Sementes, conforme o caso; e comunicar ao 

Mapa a rescisão de contrato, solicitando o cancelamento do 

Termo de Compromisso, no prazo de até dez dias contados a 

partir da data de assinatura da rescisão.

A razão das muitas exigências feitas ao RT é que “a semente 

é um ser vivo, cujas qualidades têm que ser preservadas”, ob- 4

Produção
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serva Clenio Debastiani, diretor executivo 

da Apasem, que faz uma observação 

importante: “Compete a ele conhecer 

com profundidade a legislação e a ciên-

cia relacionadas com as sementes, que 

acumulam conhecimentos agronômicos 

gigantescos”. 

A legislação e o RT

Integram a legislação de sementes e 

mudas: a Lei de Proteção de Cultivares 

(Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997); 

a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, 

que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Sementes e Mudas e dá outras providên-

cias; o Decreto nº 5.153, de 23 de julho 

de 2004, que aprova o regulamento da 

Lei nº 10.711 e dá outras providências; 

e a Instrução Normativa (IN) nº 9, de 

2 de junho de 2005, que estabelece as 

normas para produção, comercialização 

e utilização de sementes, entre outras INs 

complementares. 

A carga legal do RT (credenciado 

no Registro Nacional de Sementes e Mu-

das – Renasem) é muito ampla e o não 

cumprimento pode render de suspensão 

à cassação do credenciamento, confor-

me define o art. 44 da Lei de Sementes: 

“O responsável técnico, o amostrador 

ou o certificador que descumprir os 

dispositivos desta lei estará sujeito às 

seguintes penalidades, isolada ou cumu-

lativamente, conforme dispuser a regu-

lamentação desta Lei: I - advertência; 

II - multa pecuniária; III - suspensão do 

credenciamento; IV - cassação do creden-

ciamento. Parágrafo único. Sem prejuízo 

do disposto no caput deste artigo, fica o 

órgão fiscalizador obrigado a comunicar 

as eventuais ocorrências, imediatamente, 

ao respectivo Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia”.

O art. 42 da mesma lei prevê que o 

não cumprimento das determinações 

legais, no ato da ação fiscal, implica nas 

seguintes medidas cautelares: suspen-

são da comercialização e interdição de 

estabelecimento. Ainda, o art. 43 diz que, 

“sem prejuízo da responsabilidade penal 

e civil cabível, a inobservância  das dispo-

sições desta Lei sujeita as pessoas físicas e 

jurídicas, referidas no art. 8º, às seguintes 

penalidades, isolada ou cumulativamente, 

conforme dispuser o regulamento desta 

Lei: I - advertência; II - multa pecuniária; 

III - apreensão das sementes e mudas; 

IV - condição das sementes e mudas; 

V - suspensão da inscrição no Renasem; 

VI - cassação da inscrição no Renasem”.

A multa pecuniária poderá ser  

equivalente a 250% do valor do produ-

to fiscalizado, quando incidir sobre a  

produção, beneficiamento e comer- 

cialização. 

O Capítulo III, que regulamenta o  

Renasem, deixa bem clara a responsabili-

dade da empresa de sementes por apre-

sentar o termo de compromisso firmado 

pelo RT. A apresentação desse termo  

é exigida em inúmeras ações desen- 

volvidas pelo produtor de sementes, 

demonstrando a preocupação das au-

toridades com a correta condução da 

atividade.                                                       v

RT é o engenheiro agrônomo ou florestal a quem compete 
a responsabilidade técnica pela produção, beneficiamento, 
reembalagem ou análise de sementes em todas as suas fases.
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Artigo

O verdadeiro viés 
da reforma trabalhista 

POR MARLOS AUGUSTO MELEK*

No Brasil, pagamos mais juros no  

cartão de crédito ou no cheque especial 

para cobrir o rombo daqueles que não 

pagam. Podemos ser proibidos de fazer 

alguma coisa, por causa de alguns que 

realmente causam o problema. Não é 

raro ver pessoas de bem pagando por atos 

cometidos por poucos mal-intencionados. 

Nesse sentido, nosso país “loucamente” 

tem 2,5 novas leis tributárias por hora. 

Qualquer código tem a espessura de uma 

bíblia. Temos em vigor mais de cinco 

milhões de normas: leis, artigos, incisos, 

alíneas, resoluções, portarias, medidas 

provisórias.

O arcabouço normativo brasileiro foi 

responsável – antes da reforma trabalhista 

– pelo superlativo número de 11 mil novas 

ações trabalhistas por dia no país, porque 

incentivava o conflito. Na lei antiga, tudo 

era tratado com dualismos, tudo era pre-

visto para regulamentar o conflito, e não 

para preveni-lo. 

Chega a ser curioso. O sistema legal 

trabalhista o tempo todo fomentava o 

conflito, mas, ao abrir a audiência, o juiz 

é obrigado por lei a propor a conciliação, 

o acordo, ou seja, a lei do trabalho antiga 

foi inerte em promover os entendimentos 

e a conciliação durante o contrato de 

trabalho e depois procurava fazer isso 

quando já existia um processo para solu-

ção do conflito.

A reforma, vigente desde o fim do 

ano passado, dá oxigênio novo para uma 

norma consolidada na década de 1940. O 

texto altera a cultura, o modo de pensar 

e, por isso, representa uma revolução, um 

choque cultural e de gestão a partir de 

uma nova norma. 

Quando auxiliei na escrita de alguns 

textos da nova lei, discutimos logo no 

início como faríamos a redação. Poderí-

amos escrever uma nova lei, em termos 

de técnica legislativa, tentando cercar a 

má-fé, regulamentar tudo nos mínimos 

detalhes, para coibir brechas e impedir 

que os “espertinhos” a burlassem, como 

sempre se fez no Brasil, mas optamos 

por outro viés: escrever uma lei para as 

pessoas de boa-fé; preparar conteúdo 

mostrando as novas oportunidades, as 

formas possíveis de contratação criadas; 

olhar a relação empresa e empregado 

com olhos de boa-fé, ao contrário dos 

espasmos das leis anteriores.

A reforma trabalhista observa os pi-

lares da liberdade, segurança jurídica e 

simplificação para o futuro das relações 

de trabalho, mas vai muito adiante, sendo 

seu texto uma homenagem àqueles que 

atuam bem-intencionados, não tentando 

todo o tempo cercar aqueles de má-fé.

Tratamos do que chamamos “neo-

-hipossuficiência”, quando o Estado deve 

promover a proteção em graus diferentes a 

cada trabalhador, de acordo com a neces-

sidade de cada um. Significa dizer que o 

grau de proteção devido a um médico ou 

advogado é diferente daquele que deve 

ser oferecido a um meio oficial de pedrei-

ro às margens do rio Araguaia. Eis aqui 

a grande certeza de que as convenções 

coletivas são mais adequadas que a lei.

O acesso à justiça, mídias, informação, 

educação, os graus cultural e econômico 

devem ser levados em consideração para 

o grau de proteção devido a cada um. A 

reforma trabalhista é apenas uma semente 

de liberdade para o Brasil. Não é nem a 

bonança, nem o apocalipse, mas um breve 

sinal de dias melhores. 

Há que se concluir com a voz quase 

presente de Elis Regina: “A esperança dan-

ça na corda bamba de sombrinha / que em 

cada passo dessa linha pode se machucar /  

Azar! / A esperança equilibrista / sabe 

que o show de um povo artista / tem que 

continuar!”.       v

“A reforma, vigente desde o fim do ano 
passado, dá oxigênio novo para uma 
norma consolidada na década de 
1940. O texto altera a cultura, o modo 
de pensar e, por isso, representa uma 
revolução, um choque cultural e de 
gestão a partir de uma nova norma.”

* Marlos Augusto Melek  
Juiz do trabalho há 12 anos, foi empregado e empregador e membro da 
Comissão de Redação Final da Reforma Trabalhista na Câmara Federal, 
comendador pelos estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Pará.
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Tratamento Industrial

TIS: aliado da produtividade 
e do meio ambiente

POR ELOY OLINDO SETTI

O TIS evoluiu de forma empírica, feita nas propriedades, ao preciso processamento em UBS

O solo e a própria semente podem 

ser vetores de pragas e doenças que 

afetam altamente a produtividade das 

culturas. Por isso, já na década de 1970, 

quando começou a expansão do plan-

tio da soja, profissionais de agronomia 

passaram a orientar os produtores para 

fazer o tratamento de sementes com 

fungicidas e inseticidas. No entanto, não 

havia nenhum equipamento apropriado 

para isso; o tratamento era feito de forma 

empírica, cada um achando um jeito 

próprio, adequado aos instrumentos ao 

seu alcance. Alguns faziam sobre lonas, 

outros, nas caixas das semeadeiras ou 

tambores, com alto risco de intoxicação 

e menor eficiência.

“Depois, na década de 1980, passou-se 

a utilizar tambor giratório ou betoneira. 

Colocava-se um saco de semente, jogava-

-se um volume de água, dava umas gira-

das, colocava o fungicida, dava mais umas 

voltas, depois se colocava o inoculante, 

dava mais umas voltas e se semeava”, 

lembra o engenheiro agrônomo Ademir 

Assis Henning, Ph.D. e pesquisador da 

Embrapa Soja. Apesar de a extensão rural 

ter ajudado a disseminar esse sistema de 

tratamento por apresentar baixo custo, 

no começo da década de 1990, apenas 

5% das sementes de soja eram tratadas 

para a semeadura.

Com a expansão da soja para o 

Mato Grosso Sul e outros estados, onde 

se cultivam grandes áreas, o tratamento 

de sementes teve uma grande evolução, 

aumentando para 54% na safra 1995-1996 

e para 93% na safra 2001-2002. Nessa épo-

ca, surgiram os primeiros equipamentos 

fabricados no Brasil, que permitiam tratar 

60 a 70 sacas por hora, porém não eram 

muito precisos. Nos anos seguintes, as 

máquinas foram aperfeiçoadas, aumen-

tando a capacidade e a eficiência do 

tratamento. 

Recursos modernos

As máquinas atuais de Tratamento 

Industrial de Sementes (TIS) são auto-

matizadas, fazem todo o processamento 

em circuito fechado, com a dosagem dos 

produtos controlada por computador, 

mais precisa, e têm capacidade para tratar 

até 30 toneladas por hora. Há sistemas 

de segurança que as desligam se faltar 

semente, se faltar produto nos tanques, 

se houver vazamento ou qualquer outro 

problema técnico.

Nos últimos anos, houve grande 

evolução quanto aos produtos utilizados 

no tratamento de sementes. No início, 

incluíam somente fungicidas, inseticidas 

e inoculantes; recentemente foram in-

troduzidos micronutrientes, nematicidas, 

hormônios reguladores de crescimento, 

polímeros e pigmentos. O funcionamento 

automático das máquinas, a adição de 

polímeros e a precisão nas dosagens 

configuram o termo TIS.

Avanços

São indiscutíveis as vantagens obtidas 

pelo TIS, a começar pelo baixo risco de 

intoxicação na manipulação dos produ-

tos de tratamento. Há outros benefícios: 

economia de mão de obra, eficiência, do-

sagens corretas dos produtos utilizados, 

redução do custo, cobertura uniforme e 

redução dos danos mecânicos, resultan-

do em sementes de melhor qualidade, 

que agregam benefícios diretos e indire-

tos aos produtores.

Hoje, o agricultor adquire uma se-

mente tratada com TIS e não se preo-

cupa com a aquisição dos produtos de 

tratamento, com operação e até com as 

sobras dos defensivos. Por meio da boa 

assistência técnica, ele define com pre-

cisão a quantidade de sementes que vai 

utilizar e, com toda a segurança, recebe 

o volume adequado, de semente pronta 

para semeadura, sem se expor a riscos e 

com garantia de que o produto não se 

desprenderá dela.

 No tratamento tradicional, até dez 

pessoas eram envolvidas, manipulando 

diversos produtos químicos, ficando 

vulneráveis a eventuais acidentes. Ago-

ra, as máquinas fazem a liberação dos 
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produtos de tratamento de forma auto-

mática e em circuito fechado, sem afetar 

os operadores; no máximo duas pessoas, 

supervisionadas por agente de segurança 

no trabalho, são suficientes para realizar 

as atividades.

O meio ambiente também ganha, pois 

os produtos químicos não são liberados 

para a atmosfera pela volatilização, uma 

vez que esta é retida pelos circuitos 

fechados das máquinas de TIS. Outro 

ganho ambiental é que o tratamento de 

sementes acontece no volume adequado 

de uso, evitando descartes desnecessários. 

Além disso, os produtos químicos são 

utilizados em dosagens precisas. Também 

há aplicação de polímeros na semente, 

que contribuem para maior fixação dos 

defensivos, evitando a dispersão rápida ou 

equivocada no meio ambiente. As plan-

tas de TIS também são acompanhadas 

e fiscalizadas pelos órgãos ambientais, 

aumentando a segurança ambiental.

Desde o início do tratamento de 

sementes até o atual TIS, houve um consi-

derável avanço. Esperam-se, para o futuro, 

mais conquistas na área ambiental, com 

a introdução de agentes biológicos para 

tratamento da semente. “Há estudos sen-

do feitos, mas os resultados ainda não são 

prósperos. É uma área que, no futuro, pode 

garantir a sobrevivência dos organismos 

no solo e na semente, com benefícios 

ambientais”, observa Henning. 

Uso correto da ferramenta

O pesquisador indica o uso adequado 

de produtos de acordo com a recomen-

dação da pesquisa, evitando riscos de 

danos às sementes e ao meio ambiente.  

Além disso, ao utilizar apenas os produ-

tos necessários, evita-se o aumento dos 

custos.

Segundo ele, no caso da soja, é impor-

tante adicionar o inoculante na semente, 

mas por último, no momento do plantio, 

na semente ou no solo, evitando a eventu-

al perda da eficiência. Revela ainda que 

a reinoculação, isto é, colocar inoculante 

em área que já foi inoculada na safra an-

terior, permite que novas estirpes benefi-

ciem as plantas, formando novos nódulos 

e ampliando a fixação do nitrogênio. 

Os fornecedores de máquinas para  

TIS podem vendê-las ou disponibilizá-

-las em comodato, incluindo um pacote  

tecnológico de tratamento de sementes 

pronto, com seus produtos. Também há 

empresas que prestam serviços de TIS 

por safra, deslocando a máquina sobre  

trailers até o local e realizando todo 

o serviço, cobrando por quantidade 

de sementes tratada. Concluído o  

TIS, retornam às suas bases com a má- 

quina.                                                              v

Máquina de TIS sobre trail
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Tambor giratório para 
tratamento de sementes
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Notas

Apasem online
Recentemente, a Apasem reformulou seus canais de 

comunicação e criou ferramentas com o intuito de 

levar informações úteis aos associados e ao público 

de relacionamento. 

O site foi remodelado e, além de dados 

institucionais, agrega notícias sobre atividades 

da associação e do agronegócio. Pelas redes 

sociais, via Facebook e Instagram, a intenção 

é aproximar-se do público, interagindo e 

realizando divulgação de campanhas e serviços. 

Todas as terças e quintas-feiras é divulgado o News Apasem, com um resumo 

das principais notícias. Além disso, a Revista Apasem, que você recebe em mãos e tem periodicidade anual, faz 

parte deste novo momento de comunicação, com veiculação na página, bem como as campanhas institucionais e 

ações de assessoria da imprensa. v

Novo diretor executivo
O novo diretor da Apasem, Oribel 

Francisco da Silva II, iniciou suas ativida-

des no último dia 4 de outubro, em subs-

tituição a Clenio Debastiani, que solicitou 

seu desligamento para cuidar de empre-

endimento próprio. Debastiani acompa-

nhará o novo diretor por um período, até 

este se familiarizar com a nova função.

Nascido em Goiânia (GO), formou-se 

em Administração no ano de 2004, possui 

pós-graduação em Gestão de Marketing 

e Negócios.Trabalhou na empresa Mon-

santo, como representante da Sementes 

Agroceres, na cidade de Sorriso (MT), e 

como representante de operações comer-

ciais de soja na região dos Campos Gerais 

no Paraná, entre os anos de 2012 e 2017, 

e na FT Sementes, como gerente comer-

Conecte-se com a Apasem
 facebook/apasem       instagram/apasem       apasem.com.br 

Se desejar receber a newsletter semanalmente, envie um e-mail para apasem@apasem.com.br para efetivar seu cadastro.
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Novo diretor Oribel Francisco da Silva II, no WinterShow, com o presidente 
da Apasem Josef Pfann Filho e Clenio Debastiani

cial de licenciamento. Oribel já 

conhecia a Apasem e participou 

do processo seletivo com outros 

cinco profissionais.

O novo diretor afirma que 

a associação tem grande repre-

sentatividade e influência no 

setor, pois possui uma diretoria 

atuante, composta pela maioria 

dos sementeiros do Paraná. “É 

perceptível o foco da instituição 

na defesa dos interesses de seus 

associados e no desenvolvimento 

sustentável do setor”, afirma. 

Iniciando as atividades junto aos asso-

ciados, no último dia 17 de outubro, ele e 

Debastiani estiveram presentes no Winter 

Show 2018, promovido pela cooperativa 

Agrária, em Guarapuava. Além de outras 

atividades, já participou de reuniões 

importantes ao setor, como as que discu-

tiram a logística reversa de embalagens e 

a Portaria n° 264, da Adapar.                   v 
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Associados

 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 

 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 

 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 

 ELY DE AZAMBUJA  GERMANO NETO - SEMENTES MUTUCA
 Curitiba / PR - Fone: (41) 3222-3885 

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

Associados da Apasem
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 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 

 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 

 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

 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 

 
VACIR 

FAVORETO 
E OUTROS

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

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

Referência em análises de sementes
Em 2018, a Apasem aumentou o número de espécies autorizadas para análise

POR EVERSON MIZGA

Os laboratórios de análise de sementes da Apasem são reconhe-
cidos no mercado por prestarem serviços de excelência, pautados 
na credibilidade e tradição. Neste ano, o LAS de Ponta Grossa tem 
um motivo a mais para comemorar: o aumento de nove espécies 
autorizadas para 23, quando recebeu, em maio de 2018, a atualização 
do seu Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem) do Mapa.

Essa expansão no portfólio ocorreu a partir de um planejamento 
feito pela Apasem, o que exigiu investimentos em equipamentos de 
ponta, treinamento da equipe e análise da demanda para a região. O 
mesmo aconteceu, no ano de 2016, com o LAS de Toledo. “Esse poten-
cial foi identificado e, por isso, apostamos na expansão dos serviços. 
Agora, temos a autorização para realizar, com precisão, análise de 
sementes de mais espécies”, aponta seu presidente, Josef Pfann Filho.  

Entre as análises de novas espécies que estão sendo realizadas, 
encontram-se as de sementes de girassol e tabaco, produzidas por 
associados na região dos Campos Gerais e que têm tido significativa 
procura. “Se, além dessa gama de espécies que analisamos, o produtor 
precisar outra que não esteja contemplada, orientamos que nos informe 
para que busquemos atendê-lo. Novas espécies podem vir a constar 
no próximo Renasem”, explica Juliana Veiga, responsável técnica do 
LAS de Ponta Grossa.

Referência 
A precisão na análise de sementes tem atraído olhares de institui-

ções de ensino e estudantes universitários. “Recebemos mensalmente 
dezenas de estudantes que desejam conhecer o processo de análise 
de sementes dos LASs. Eles saem encantados e com o esclarecimento 
de muitas dúvidas”, destaca Clenio Debastiani, diretor executivo da 
Apasem. 

A Apasem tem promovido, em ambas as estruturas do LAS, encon-
tros de interesse de profissionais que atuam na área de sementes em 
todo o Paraná. O objetivo dos workshops é  abordar a complexidade 
da soja contemporânea e a busca por sementes de alta qualidade, 
aliando teoria e prática em um mesmo momento. Para falar sobre o 
tema, a associação convidou  a especialista em sementes, Dra. Maria de 
Fátima Zoratto.                                                                                             v

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

Confira a lista de espécies que 

estão sendo analisadas pelos 

LASs. Todos os colaboradores da 

estrutura já passaram por diferentes 

treinamentos e estão preparados 

para atender às demandas. 

   Algodão 

   Aveia-amarela e branca 

   Aveia preta 

   Azevém anual 

   Canola 

   Capim-sudão 

   Centeio 

   Cevada 

   Espécies crotalárias 

   Ervilha 

   Ervilha-forrageira 

   Feijão-comum  

   Fumo/tabaco

   Girassol 

   Milheto 

   Milho 

   Nabo-forrageiro 

   Rabanete 

   Soja 

   Trigo 

   Trigo-mourisco/sarraceno 

   Triticale 
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 Soluções e aperfeiçoamento constante 
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CSM-PR

A Comissão de Sementes e Mudas do Paraná 
(CSM-PR) é resultado do programa federal Apoio 
Governamental à Implantação do Plano Nacio-
nal de Sementes Nacional (Agiplan), oficializado 
pela Portaria nº 55, de 22 de março de 1971, 
espelhado nas comissões estaduais de sementes 
de trigo existentes nos estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná desde 1965. 

As comissões atuais foram regulamentadas 
pelo Decreto nº 5.153/2005 e implantadas em 
todos os estados produtores. São integradas por 
um colegiado de representantes de entidades 
federais, estaduais e privadas, ligadas à pesquisa, ao ensino, à extensão 
rural,  à produção e ao comércio de sementes e mudas. Têm função 
consultiva, informativa e de assessoramento ao Mapa, objetivando o 
aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Sementes e Mudas.

No Paraná, a CSM possui uma longa tradição de auxílio e  
contribuição ao setor de sementes, acolhendo e avaliando reivindi-
cações para encaminhamento às autoridades em busca de solução. 
Outro importante destaque é a realização de encontros anuais 
para buscar e repassar as informações do setor. Desde 1975, vem 
realizando o Ciclo de Reuniões Conjuntas, visando à atualização do 

setor, envolvendo produtores de sementes, 
empresas de prestação de serviços e auditores 
fiscais do Mapa.

Neste ano, a CSM-PR realizou reunião 
técnica na cidade de Londrina (PR), com  a 
participação de 136 responsáveis técnicos de 
produção, analistas laboratoriais,  pesquisado-
res, produtores e empresários ligados ao setor 
de sementes, além de 32 auditores fiscais fede-
rais agropecuários. Seu presidente, Ademir A. 
Henning, falou do sucesso do evento: “Vimos 
um público muito participativo e interessado. 

O nível das palestras e das discussões agregou muito aos profis-
sionais presentes”. 

Para o próximo ano, a comissão planeja continuar com a rea-
lização de eventos, bem como assessorar o Mapa nas demandas, 
que estão sempre em evolução. Fazem parte da CSM-PR as se-
guintes instituições: Superintendência Federal de Agricultura/PR,  
Apasem, Crea-PR, Embrapa Soja, Embrapa Floresta, Faep, Fetaep,  
Fundação Meridional de Apoio à Pesquisa Agropecuária, Iapar,  
Coordenação Geral de Articulação Institucional (CGAL) do Mapa, 
Ocepar, Fea-PR e UFPR.                                                                     v

Reunião CSM 2018, realizada em Londrina
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Legislação

A hora dos 
defensivos agrícolas

PL que tramita em Brasília propõe atualizações na legislação de 
agrotóxicos, a fim de dar maior dinamismo às atividades no campo

POR EVERSON MIZGA

A Apasem vem acompanhando as 

discussões em torno do Projeto de Lei 

(PL) nº 6.299, que atualiza as regras para 

fiscalização e aplicação dos agrotóxicos, 

cujo texto está em discussão no Con-

gresso Nacional. A associação entende 

que as regras vigentes são descoladas 

da realidade vivida pelo campo e vão 

contra as necessidades da sociedade, de 

modo geral. 

“O problema é que faltam informações  

e sobram teorias conspiratórias, o que  

causa confusão no setor e, muitas vezes, 

até na própria opinião pública”, explica  

o presidente da Apasem, Josef Pfann  

Filho. 

Um exemplo de desinformação refere-

-se ao item que prevê maior agilidade na 

liberação de novos produtos. O argumen-

to de que a regra é mais branda e incen-

tiva o uso indiscriminado não se justifica, 

porque a análise de novos produtos não 

mudará em nada. O que se pede é que 

os processos sejam mais ágeis e menos 

burocráticos. “Hoje, para aprovação de 

um novo produto, é preciso passar pela 

apreciação de três órgãos. Para cada aná-

lise, você precisa apresentar os mesmos 

documentos”. 

“Ora, se o primeiro órgão já avaliou 

documentos e deu seu parecer, por que 

o próximo a avaliar já não parte desse 

parecer e solicita apenas os documentos 

pertinentes à sua avaliação?”, questiona 

Pfann Filho. Segundo ele, a falta de 

sinergia entre os órgãos atrapalha a ca-

deia toda. “São trabalhos duplos, triplos, 

Apasem defende 
modernização da 

lei dos defensivos 
agrícolas
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com servidores fazendo a mesma atividade inúmeras vezes.  

Isso é burocrático e atrasa todo o processo. A simplificação 

será benéfica a todos e, em nenhum momento, está atrelada 

ao afrouxamento nas regras técnicas de aprovação de novos 

produtos”, argumenta.  

Para o analista de desenvolvimento técnico do Sistema 

Legislação

Ocepar, Jhony Moller, no setor de sementes especificamente, o 

PL pode impactar diretamente na fase de tratamento. “É a fase 

que exige a aplicação de defensivos para evitar perdas por 

doenças ou pragas. Se forem utilizados produtos de ponta em 

um eventual ataque, a produção poderá ser salva em tempo de 

evitar perdas em grande escala”, exemplifica.                           v

Termo
Trocar o termo atual por algo mais apropriado à realidade e que carregue consigo as mudanças na lei. 
Hoje, a palavra “agrotóxico” é entendida de maneira pejorativa e confunde a sociedade. Em diferentes 
países, essa alteração foi feita e a legislação vem sendo melhor discutida. A defesa é que se venha a 
utilizar os termos “defensivo fitossanitário” e “produtos de controle ambiental” ou mesmo “pesticida”, 
este mais usual por remeter, exatamente, ao ataque de pestes que, muitas vezes, dizimam as lavouras.  

Agilidade na liberação de novos produtos
É necessário que o PL elimine a longa espera para a obtenção do registro de novos produtos. Ele 
prevê a criação de uma Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários (CTNFito), que terá a finalidade 
de aprovar ou não propostas de novos pesticidas, seja para experimento, ou para utilização comercial. 
Pela proposta, a comissão será criada no âmbito do Mapa, com caráter consultivo e deliberativo, com 
a prerrogativa de regulamentar boa parte da nova lei a ser aprovada. A comissão pode verificar se os 
produtos em análise já estão sendo aplicados em outros países, para auxiliar na argumentação. 

Saúde
A centralização das atividades no Mapa e o acompanhamento por diferentes órgãos regulatórios, como 
Ministério da Saúde, Meio Ambiente e Anvisa, dentre outros, darão suporte para a preservação da 
saúde. Além disso, novos produtos de alta tecnologia já são pesquisados pensando no bem-estar das 
pessoas e do meio ambiente. Sua aprovação permitirá que pesticidas ultrapassados sejam substituídos, 
com menor impacto. 

Marketing
O ideal é que seja aplicada a regra vigente na Lei nº 9.294/1996, que orienta para que o marketing 
de agrotóxicos restrinja-se a programas e publicações dirigidas ao agronegócio, contendo explicação 
sobre sua aplicação, precauções no emprego, consumo ou utilização, conforme o que foi determinado 
pelo Mapa. Essa seria uma forma sensata de dar publicidade de qualidade aos novos defensivos 
fitossanitários.

Livre concorrência
Os novos registros de defensivos fitossanitários genéricos por equivalência devem ficar sob 
responsabilidade do Mapa, seguindo as diretrizes estabelecidas pela CTNFito. Dessa forma, a 
concorrência no setor ajudará a reduzir custos dos produtos para os produtores, favorecendo o melhor 
emprego de tecnologias nas lavouras e, consequentemente, alimentos mais seguros e baratos.

Argumentos para aprovação do PL

A Apasem listou alguns argumentos que justificam a aprovação do PL. Confira: 
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Agricultura 4.0

O campo está cada vez 
mais on-line e high-tech 

Start-up, Internet das Coisas e ferramentas de precisão 
vão ganhar espaço nos próximos anos 

POR GHEYSA PADILHA      

Há quem afirme que “o Brasil poderá 

ser o Vale do Silício do agronegócio” 

em poucos anos. Para alguns, isso pode 

ser uma visão exagerada e, para outros, 

no entanto, algo palpável e plenamente 

factível. O fato é que a tecnologia vem 

dominando o mundo em todas as áreas. 

No agronegócio, as iniciativas são inú-

meras e o turbilhão de oportunidades 

vem transformando tudo rapidamente, 

aliás, agilidade é palavra-chave quando 

se deseja implantar tecnologia no campo. 

No setor de sementes, por exemplo, 

estima-se que o ciclo de variedades será 

ainda menor devido ao melhoramento 

proveniente da alta tecnologia. Para 

isso, centenas de profissionais de todas 

as regiões do Brasil estão se envolvendo 

com os avanços da genética, acelerando 

os resultados. Isso em se tratando de 

engenharia genética, mas a tecnologia 

avança rapidamente em todos os campos 

e traz um mundo de oportunidades. 

Especialistas em tecnologia no agro-

negócio afirmam, contudo, que a enxurra-

da de possibilidades só será palpável se a 

necessidade do produtor e do campo for 

ao encontro da ferramenta tecnológica 

disponível. Nesse contexto, um grande 

cinturão de start-ups já está à disposição 

do profissional do campo. Em linhas ge-

rais, start-ups são empresas embrionárias 

que desenvolvem um modelo de negócio 

inovador, mas em regime de incerteza, 

com possibilidade de rápido crescimento 

e multiplicação, buscando gerar valor 

agregado e, claro, transformando ideias 

em dinheiro. 
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Mas o campo não pode se aventurar, 

pensando somente em possíveis solu-

ções. Por isso, é necessário aliar necessi-

dade ao que a empresa pode lhe ofertar. 

“Não há mais espaço para brincar de 

start-up; essas empresas precisam enten-

der a dinâmica do agronegócio brasileiro 

para gerar resultados rápidos e palpáveis”, 

explica a coordenadora do núcleo de 

extensão da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar-Empresa), Marta Cris-

tina Marjotta Maistro, que participou de 

evento realizado pela Gazeta do Povo, em 

Curitiba, no início do segundo semestre, e 

abordou o tema da agricultura 4.0. 

Marta Cristina faz ponderações sobre 

as start-ups que desejam entrar no mundo 

do agronegócio. A primeira é estarem dis-

postas a assumir risco com seus clientes. 

A segunda é atender ao setor, no país, 

respondendo a perguntas centrais como: 

que país é esse? Qual é o tamanho de sua 

diversidade de produção? A nação está 

preparada? Por último, buscar conhecer 

o perfil do profissional que vai “pilotar” 

a tecnologia pretendida como solução. 

Isso passa por uma gestão de projeto e 

de pessoas, lembrando que grande parte 

dos que conduzem as lavouras só agora 

estão se habituando com as tecnologias 

mais modernas. 

“Hoje, existem start-ups para as mais 

diferentes necessidades. Quem ainda não 

experimentou esse serviço certamente vai 

se deparar, em algum momento, com algu-

ma dessas empresas. Somente a AgFunder 

levantou a presença de 380 delas em todo 

o Brasil”, explica o analista de desen-

volvimento técnico do Sistema Ocepar,  

Jhony Moller. Acessando o endereço 

https://agfundernews.com/, é possível 

observar uma lista com as diferentes áreas 

do agronegócio que são contempladas. 

A falta de abrangência de internet, por 

exemplo, levou o Grupo São Martinho, 

uma das maiores empresas sucroalco-

oleiras do Brasil, a investir perto de R$ 

40 milhões até 2020 em um programa 

que permita a criação de um ambiente 

4G em todas as suas unidades no país. A 

companhia entende que a conexão do 

campo é sinônimo de melhores resulta-

dos. O grupo teve o auxílio do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Teleco-

municações (CPqD), uma organização 

especializada em entregar serviços de 

tecnologia conforme a demanda. Já 

na próxima safra (2019), na Usina São 

Martinho, de Pradópolis (SP), o sistema 

estará 100% em operação, quando os 135 

mil hectares da usina estarão cobertos 

por seis estações radiobase Long Term 

Evolution(LTE)/250 MHz.

A base dessa infraestrutura é uma 

rede de banda larga móvel privada, 

baseada em tecnologia LTE e adequada 

para áreas rurais e remotas, que provê 

conectividade ampla no campo por meio 

da Internet das Coisas. “A implantação 

dessa rede 4G privada, adaptada para a 

faixa de 250 MHz, permitirá levar banda 

larga com ampla cobertura a toda a 

Usina São Martinho, viabilizando o uso 

de aplicações da internet no campo”, 

explica Fabrício Lira Figueiredo, gerente 4

A base dessa infraestrutura 
é uma rede de banda larga móvel privada, 

baseada em tecnologia LTE e adequada para 
áreas rurais e remotas, que provê conectividade 

ampla no campo por meio da internet das coisas
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de Agronegócio Inteligente do CPqD.
Terminais que estão sendo instalados 

em colheitadeiras, tratores e caminhões 
que fazem o transporte da cana possuem 
múltiplas interfaces: Wi-Fi (para conecti-
vidade local), CAN (usada em máquinas 
agrícolas para transmissão de dados 
de telemetria), GPS e Radio Frequency 
Identification System (RFIS), além da inter-
face LTE. Segundo o grupo, esses novos 
recursos representam uma ferramenta 
importante de aumento de produtividade 
e eficiência. “Nossos gestores passarão 
a dispor de informações valiosas e de 
uma capacidade de análise única, que 
facilitarão a tomada de decisões e, certa-
mente, ampliarão nossa competitividade 

no mercado”, destaca Walter Maccheroni, 
gestor de Inovação da São Martinho.

No Paraná 
Para impulsionar a presença de 

empresas que ofertam soluções em 
diferentes áreas, o campo precisa estar 
conectado. Nesse sentido, o Paraná apre-
senta diferenciais. Segundo Sérgio Isidoro 
Milani, superintendente de Engenharia  
da Copel, maior companhia de energia 
elétrica do estado, “o Paraná é 100% 
digital e conta com 200 mil clientes 
conectados à empresa. A área rural é 
atendida por fibras ópticas, conectando 
as empresas do agronegócio à internet. 
Essa é uma grande oportunidade para fazer essa conectividade chegar às má-

quinas, recurso que pode ser acessado 
por meio de satélite, redes mesh, ou ma-
lha, Wi-Fi, redes 2G ou 3G, dependendo 
da cobertura”, aponta. 

Segundo Milani, nas regiões que não 
têm cobertura, a solução pode estar em 
implantar “balões de conectividade”, 
ajudando na conexão das máquinas 
em determinados pontos do campo, 
projeto que já vem sendo estudado pela 
companhia, por meio de um potencial 
parceiro. São balões físicos, presos por 
cabo a uma base, que podem alcançar 
até 200 metros de altura, cumprindo 
a função de antena receptora e trans-
missora.

Se há estrutura, é preciso, também, 
pensar quais soluções podem ser agre-
gadas. Aí é que entra a Internet das 
Coisas. Diferentemente da internet, ela 
remete a uma interação de dados, o que 
possibilita uma troca intensa de infor-
mações entre diferentes dispositivos, 
tornando a base capaz de melhorar o 
rendimento dos produtores, diminuin-
do o custo com insumos, defensivos 
agrícolas, desperdício de alimentos em 
toda a cadeia de suprimentos, além de 
beneficiar o consumidor final. 

O fato é que a agricultura 4.0 chegou 
e vai influenciar uma nova onda de 
desenvolvimento no campo, inclusive 
no setor de sementes. Ela traz consigo 
impactos da transformação digital no 
processo de produção, com alta conec-
tividade e tecnologia de ponta apoiada 
em conteúdo. É uma tendência que 
chegou para ficar.                                   v

Agricultura 4.0

Curiosidades

A fibra óptica é diferente 
dos cabos metálicos. Ela 
pode fazer curvas bem 
fechadas sem diminuir sua 
capacidade de transmissão.

Um par de fibras 
ópticas, cujo diâmetro 
pode ser comparado 
ao de um fio de 
cabelo, pode 
transmitir mais de 10 
GB por segundo.

Para fazer a 
transmissão desses 
mesmos 10 GB 
utilizando um cabo 
metálico, seriam 
necessárias mais 
de dez horas de 
transmissão.

Baseado em 
infográfico fornecido 
pela Copel Telecom

Balão cativo da Altave, para conectividade e monitoramento
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Projeto Loon, da Google
Implantado a partir de 2013, 
é uma rede de balões de 
interconectividade, com 15 m 
de diâmetro por 12 m de altura, 
preenchidos com gás hélio, que 
flutuam entre 7 a 50 km de altura. 
Podem  permanecer no espaço por 
mais de três meses, fornecendo 
sinal de internet a quem está 
localizado num diâmetro de até 40 
km do seu centro.
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