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Editorial

Sementes e 
mudas mundo afora

Paulo Pinto de Oliveira Filho
Presidente da Apasem

Nesta edição, buscamos trazer informações 

sobre como anda o mercado externo de sementes, 

fazendo também um paralelo daquilo que pratica-

mos em território brasileiro e, claro, paranaense. 

Entre as conclusões às quais chegamos está a de que 

o mercado de sementes é desafiador para todos os 

produtores, independentemente do país onde seu 

negócio opera. 

No Paraná, temos excelentes práticas que podem 

servir de exemplo para o Brasil e para o mundo. Pre-

cisamos valorizar aquilo que genuinamente é nosso, 

evitando agir de maneira “descartável”. O mercado 

de sementes atual está muito evoluído. Porém, ele 

ganhou notoriedade porque muitos caminharam, 

testaram, acertaram e erraram no passado até se 

chegar a esse alto patamar. 

Cada vez mais compacto e competitivo, trabalhar 

com sementes vai exigir do produtor uma pluralida-

de antes não vista. Para isso, é necessário unirmos 

forças para resolver assuntos que dizem respeito a 

toda a cadeia produtiva de sementes e mudas. Ciente 

disso, a Apasem tem se dedicado às demandas que 

se apresentam e que impactam diretamente o asso-

ciado e o produtor paranaense de maneira geral. 

Em Brasília, por exemplo, a Abrasem com seu 

Comitê de Legislação discute o texto do decreto 

(5.153/2004) que regulamenta a Lei de Sementes e 

Mudas. Uma pauta extremamente importante, que 

necessita de um olhar bastante concentrado para 

que possamos evoluir em nossas atividades semen-

teiras. Representantes da Apasem integram esse 

grupo. A expectativa é de que finalizemos 2019 com 

esse texto pronto a ser encaminhado ao Executivo. 

Outra ação que também é de preocupação 

nacional e que aqui no Paraná temos trabalhado 

exaustivamente nos últimos tempos é a questão 

da pirataria de sementes. Cada vez mais o assunto 

ganha a atenção de produtores de todo o país. Um 

dos exemplos é a adesão de outras associações es-

taduais que, lideradas pela Abrasem, agora também 

vão intensificar as mensagens de conscientização 

sobre os efeitos negativos da semente pirata para 

o agronegócio. Aqui no Paraná, demos um passo 

adiante. Conquistamos o importante apoio da  

Polícia Rodoviária Federal (PRF) na causa, institui-

ção que vai aumentar sua fiscalização nas estradas, 

buscando identificar e notificar cargas irregulares de 

sementes. Também queremos continuar abordando 

o tema, agora de maneira a mostrar as vantagens de 

utilizar a semente legal. 

Acreditamos que o Paraná, bem como o Brasil, 

viverá melhores momentos na área econômica. Por 

isso, estamos trabalhando para que arestas do setor 

possam ser aparadas, para que quando o país de-

colar estejamos preparados para as oportunidades 

com as quais o agronegócio, bem como o setor de 

sementes e mudas, vão se deparar. Nosso trabalho é 

diário e focado nas necessidades do crescimento e 

fortalecimento do setor sementeiro paranaense. v
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Entrevista

Mudanças à vista no setor de 
sementes e mudas brasileiro 
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no campo como gerador de tecnologias 

de ponta. Mas sistemas de informação 

mais ágeis e eficientes, voltados especifi-

camente para essa área, que simplifiquem 

os processos de importação e exportação, 

ajudarão a aumentar as vendas externas.

RA: Como a senhora estrutu-
rou o ministério para atender às 
demandas da agricultura? O que 

POR EVERSON MIZGA 

Revista Apasem: O comércio 
internacional é responsável por 
grande fatia dos negócios no cam-
po. O setor de sementes brasileiro 
tem lá fora grandes novidades a 
se espelhar, principalmente no que 
diz respeito à genética e à tecno-
logia, embora tenha excelentes 
práticas internas também. Como a 
senhora vê o cenário externo para 
a agricultura e quais as estratégias 
da pasta para expandir o comércio 
internacional nos próximos anos? 

Tereza Cristina: Há ainda grande 

potencial para incremento, tanto para o 

mercado interno quanto também para 

a exportação, já que a produção certi-

ficada no país representa cerca de 30% 

do total. E o Brasil está habilitado para 

certificar sementes pelas regras da Aosca 

(Associação de Agências Certificadoras 

de Sementes Oficiais), OCDE, Mercosul e 

União Europeia.

O Brasil possui extensa área cultivada, 

que demanda sementes e mudas e, no 

caso das sementes, ocupamos posição 

de destaque no mercado internacional, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos 

e da China. 

O segmento tem passado por mudan-

ças nos seus modelos de produção e de 

comercialização, contribuindo também 

“O Brasil possui extensa área cultivada, que demanda sementes e mudas e, no caso das sementes, ocupamos posição 

de destaque no mercado internacional, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O segmento tem passado por 

mudanças nos seus modelos de produção e de comercialização, contribuindo também no campo como gerador de tecnologias 

de ponta.” As palavras são da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que ocupa a pasta desde o início do Governo Jair 

Bolsonaro. Com um vasto currículo que a credenciou para estar à frente de um dos setores mais importantes do país, a 

agricultura, Tereza Cristina tem inúmeros desafios que envolvem diferentes áreas do agronegócio. Com exclusividade para a 

Revista Apasem, ela falou dos projetos da pasta para os próximos anos e discorreu sobre temas ligados a sementes e mudas no 

país, entre eles a revisão do decreto (5.153/2004), mercado externo, o desafio de lidar com equipes reduzidas na fiscalização, 

a autorregulamentação do setor e a pirataria de sementes no campo. Temas esses latentes para quem atua no setor e que 

impactam direta e indiretamente no agronegócio como um todo. Confira na íntegra a entrevista:

é necessário modernizar? Como 
trabalhar com a falta de pessoal, 
principalmente o de fiscais no 
campo? 

TC: Trabalhamos integrados, não 

apenas com as secretarias, todas as áreas 

de atividades do Mapa (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento), 

mas também com os demais ministérios 

que, de alguma forma, interagem com o 

Participação no programa de entrevista Roda Viva 

“O Brasil possui extensa 
área cultivada, que demanda 
sementes e mudas e, no caso 

das sementes, ocupamos 
posição de destaque no 

mercado internacional, ficando 
atrás apenas dos Estados 

Unidos e da China.”

Tereza Cristina
Ministra da Agricultura
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nosso. Estamos atualizando normativas, 

assim como acontece com a regulamen-

tação de sementes e mudas, também 

retirando sobreposição de ações e, na 

medida que for possível, vamos repor o 

quadro de pessoal.

RA: Qual é o seu posicionamento 
sobre a autorregulamentação de 
setores da agricultura? 

TC: O setor de sementes e mudas é um 

bom exemplo de adoção do autocontrole. 

As atividades delegadas ao responsável 

técnico nos processos de produção, 

análise, entre outros, são práticas de au-

tocontrole. 

O modelo adotado no país na certifi-

cação de sementes e mudas já apresenta 

também vários pontos em que é realizado 

o autocontrole. E na revisão do decreto 

que regulamenta a Lei de Sementes e 

Mudas serão agregados mais pontos 

de autocontrole ao sistema. Isso, sem 

comprometer garantias de identidade e 

qualidade.

A autorregulamentação seria uma eta-

pa mais avançada a ser trabalhada, após 

a implementação ampla e bem-sucedida 

das ferramentas de autocontrole.

RA: Como a senhora vê a pirata-
ria de sementes no campo? Como 
tratar esse assunto, que muitas 
vezes se apresenta complexo e de 
difícil identificação? 

TC: Embora seja de difícil mensu-

ração, estima-se que o uso de semen- 

tes ilegais no Brasil, chamadas piratas,  

tem crescido nos últimos anos, o que 

é indicado pelo grande número de de-

núncias.

Uma menor demanda por sementes 

certificadas, que também é um indício 

desse mercado, reflete que parte esteja 

sendo atendida pela produção de se-

mentes de uso próprio, conhecida como 

semente salva pelo agricultor, o que é 

amparado pela legislação, e outra parte 

pelo mercado ilegal, sendo difícil distin-

guir uma coisa da outra.

Acredito que a falta de conscien-

tização sobre a importância e o valor 

agregado das sementes é o que leva 

produtores rurais a optarem pela reserva 

para uso próprio ou pela aquisição de 

material ilegal.

As ações de combate às sementes e 

mudas ilegais são realizadas, na maioria 

das vezes, como falei, em função de de-

núncias, feitas nas unidades do Ministério 

nos Estados. E também por forças-tarefa 

interestaduais. Em Mato Grosso, por exem-

plo, a fiscalização foi delegada ao Indea 

(Instituto de Defesa Agropecuária do 

Estado de Mato Grosso), por meio de um 

acordo de cooperação.

Delegar a atividade de fiscalização 

a órgãos de defesa nos Estados e no  

Distrito Federal é uma maneira de aumen-

tar a capilarização do sistema. E também 

se faz necessária a diferenciação clara 

entre o usuário, o agricultor que utiliza 

as sementes e mudas como insumo 

básico para sua produção e o produtor 

ilegal. Essa diferenciação deve constar 

da atualização do Regulamento da Lei 

de Sementes e Mudas.

RA: Tido como ponto de partida 
para o êxito das culturas planta-
das no território brasileiro, o setor 
sementeiro convive com inúmeros 

desafios, que muitas vezes travam 
a sua evolução, a exemplo de uma 
legislação que hoje se apresenta 
desatualizada. Como o Ministério 
pretende trabalhar o tema nos 
próximos anos? 

TC: Está sendo revisado o decreto 

(5.153/2004) que regulamenta a Lei de 

Sementes e Mudas, o que deve ser con-

cluído até o fim do ano. Informações e 

dados dos sistemas oficiais e dos registros 

do Ministério, além daquelas recebidas do 

setor produtivo, estão norteando o traba-

lho para modernizar e desburocratizar 

a parte regulatória e, assim, equilibrar o 

foco entre a fiscalização dos processos e a 

qualidade do produto final, otimizando a 

força de trabalho e a gestão. Outro objeti-

vo é aprimorar o processo de certificação 

de sementes e mudas, coibir a produção 

e comercialização ilegal e assegurar as 

garantias de identidade e qualidade.    v

Visita a plantio de algodão 
numa propriedade em MS 

Recebe das mãos do diretor da Apasem, 
Josef Pfann Filho, ofício reivindicando o 
aperfeiçoamento da Lei de Proteção de 
Cultivares durante Show Rural 2019
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Cerco à pirataria no campo 
Instituições e associações somam esforços no combate à prática 

que se mostra corrosiva a todo o agronegócio brasileiro

ILEGALIDADE 

Desde o início de 2019, a campanha 

contra a pirataria de sementes vem 

ganhando visibilidade nacional. A Asso-

ciação Brasileira de Sementes e Mudas 

(Abrasem) e suas associadas juntaram 

esforços e estão levando a mensagem de 

maneira unificada, visando conscientizar 

o maior número de agentes ligados ao 

agronegócio quanto aos benefícios de 

utilizar a semente legal e os malefícios 

da pirataria para o campo. 

No Paraná, onde a campanha vem 

sendo encabeçada pela Apasem, há 

algum tempo, a novidade é o apoio que 

recebeu da Polícia Rodoviária Federal 

(PRF), com o objetivo de expandir o con-

trole de cargas de sementes sem garantia 

de procedência e qualidade. 

Para o inspetor do Grupo de Enfren-

tamento aos Crimes Contra o Fisco e à 

Saúde Pública da PRF, Marco Palhano, 

a integração de ações com a Apasem, 

Adapar e Ministério da Agricultura é im-

portante porque mostrou, pela primeira 

vez no âmbito da PRF, a existência da 

problemática “pirataria de sementes”. 

“O assunto é complexo porque 

envolve diversas questões técnicas, que 

escapam às atribuições de policiamento 

e fiscalização da PRF, ficando restritas 

às atuações do Ministério da Agricultura 

e dos órgãos estaduais de fiscalização 

agropecuária, como é o caso da Adapar 

no Paraná.” Segundo Palhano, como 

o trânsito do material irregular poderá 

acontecer nas rodovias de circunscri-

ção federal, caberá à PRF identificar o 

ilícito e dar o devido encaminhamento.

Para o superintendente do Ministé-

rio da Agricultura do Paraná (SFA-PR),  

Cleverson Freitas, o apoio da PRF vai re-

sultar na ampliação do combate à pirata-

ria de sementes, destacando que as ações 

dependem muito das denúncias feitas 

nos canais de atendimento do órgão. “Por 

meio das denúncias há possibilidade de 

se ter mais êxito nas operações. Quan-

do recebemos denúncias, realizamos 

o trabalho de fiscalização, colhendo 

resultados positivos no combate a essa 

atividade ilegal”, frisa o superintendente, 

explicando ainda que o “apoio da PRF se 

junta a esforços dispensados por órgãos 

como Adapar e Apasem na busca de 

maior eficiência no combate à pirataria 

de sementes”.

Desafios 

Nos últimos anos, a equipe do Ministé-

rio da Agricultura no Paraná foi reduzida 

de 600 para 500 profissionais, aproxima-

damente. Com a provável saída de mais 

funcionários em função da solicitação 

de aposentadoria, Freitas acredita que 

a equipe será recomposta no devido 

POR ELOY OLINDO SETTI E TALITA VANSO 

Pirataria: a excrescência do sistema
O engenheiro agrônomo Ivo Marcos Carraro, da I. M. Carraro Consultoria, afirma que a pirataria da semente é a excrescência do setor. Quem usa 
essa estratégia de comprar semente de um pirata está economizando na compra da semente, mas perdendo em produtividade porque não faz 
a conta de quanto pode produzir a mais utilizando a semente legal. Carraro, ex-diretor da Coodetec, é um ferrenho combatente da pirataria das 
sementes.
“A economia que o agricultor faz com a compra da semente pirata, de um ou dois sacos por hectare, não compensa, pois uma semente de boa 
qualidade vai dar muito mais do que esse valor que ele economiza. Ele faz a conta errada ou não faz?”, afirma. Reconhece que há exceções 
entre produtores tecnificados, que fazem sua própria semente, mas, de forma geral, a semente própria não tem a mesma qualidade da semente 
comprada no mercado legal. 
Para ele, o combate à pirataria se faz pela educação do produtor, um processo longo, e pelo cumprimento da legislação, que promove a 
retroalimentação da pesquisa pelo pagamento de royalties aos detentores das tecnologias da semente. Até hoje, a evolução da qualidade das 
sementes foi bem porque a pirataria andava em patamar muito baixo, mas corre o risco de ficar como na Argentina, onde cerca de 80% das 
sementes plantadas são ilegais.
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tempo. Hoje, a Superintendência conta 

com cerca de 200 auditores fiscais, 150 

médicos veterinários, 50 profissionais de 

agronomia e zootécnica, além de 100 pro-

fissionais diversos na área administrativa.

Para compensar a perda de 100 fun-

cionários, a Superintendência lança mão 

da inteligência e de novas tecnologias 

nas ações de fiscalização, como a utiliza-

ção de drones. “Além disso, as ações do 

Governo Federal passam pela desburo-

cratização, mantendo a segurança para 

facilitar o trabalho do agricultor que quei-

ra, realmente, produzir”, enfatiza Freitas.

Para o presidente da Apasem, Paulo 

Pinto, o estreitamento entre as institui-

ções e a Associação é extremamente 

importante no sentido de proteger o 

setor de sementes em defesa contra os 

malefícios da pirataria no agronegócio. 

“O combate a essa prática também passa 

pelo processo de conscientização sobre 

os benefícios que a boa semente traz ao 

produtor, que vão desde a sua produti-

vidade até os ganhos para a cadeia do 

agronegócio como um todo”, ressalta 

Paulo Pinto.                                                    v

3.823,9 km
de rodovias federais 
fiscalizadas no PR

786 PRF 
ativos

Base: mês de junho/2019, segundo PDI

38
postos da PRF
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DENUNCIE
agricultura.gov.br/portal/ouvidoria 

abrasem.com.br/denuncias
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História

Fiscalização de sementes 
e mudas no Paraná 

POR AFONSO SIKORA

A edição de número 3 da Revista Apasem convidou Afonso Sikora, engenheiro agrônomo graduado em 1980 pela 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), com especialização em sementes pela Universidade Federal de Pelotas 

(UFPEL), para relatar sua experiência e visão sobre a evolução da fiscalização do mercado de sementes no Estado. 

Sikora iniciou sua atuação nessa área ainda em 1981, como responsável técnico na região de Cascavel. Desde 1985, 

trabalha na fiscalização da produção e do comércio de sementes e mudas na Seab-PR, Adapar. Em seu artigo, ele 

contextualiza o modelo de fiscalização desde sua concepção, em 1970, até os dias de hoje. 

Neste espaço, reservado para falar de história do setor de sementes, obtivemos também o depoimento do 

presidente da C.Vale, o engenheiro agrônomo Alfredo Lang. A cooperativa de Palotina é associada 

da Apasem desde sua fundação e tem uma história que se funde ao setor sementeiro do Paraná.

A certificação e a fiscalização de 

sementes e mudas pelo Estado do Paraná  

tiveram início no final da década de  

1970, por delegação do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa), sendo executadas pelo Depar-

tamento de Fiscalização (Defis), através 

da Divisão da Produção de Sementes e  

Mudas (DPSM) da Secretaria Estadual da 

Agricultura e do Abastecimento (Seab). 

Inicialmente, a delegação do serviço 

ocorreu para certificação de sementes e 

mudas e, logo em seguida, para a fiscaliza-

ção da produção e do comércio. A ação 

de certificação e de fiscalização seguia 

a legislação federal (Lei nº 6.507/1977) 

e, no Estado, era complementada pela 

edição de normas e padrões, através de 

Resoluções da Seab, sempre em comum 

acordo com as proposições da Comissão 

Estadual de Sementes e Mudas do Paraná 

(CESM/PR). 

Com a promulgação da Lei Estadual 

nº 9.818, de 26 de novembro de 1991, a 

certificação e a fiscalização de sementes 

e mudas tiveram um novo modelo, deter-

Modelo de fiscalização no Paraná
minado por essa legislação, porém, dentro 

da estrutura e da sistemática já existente. 

A partir desse momento, a Seab passou 

a coordenar todo o processo de certifi-

cação e fiscalização no Paraná, desde o 

registro dos produtores e comerciantes 

até a comercialização de sementes e mu-

das, culminando com a publicação anual 

dos dados estatísticos de produção de 

sementes. No quadro da página seguinte  

é apresentado um resumo da série histó-

rica de produção de sementes no Paraná. 

Destaca-se que, durante esse período, 

todo o setor sementeiro do Paraná se 

organizou e se fortaleceu, culminando 

com a difusão da qualidade das sementes 

e mudas, o que resultou no aumento de 

produtividade de várias culturas.

A partir de 2005, a fiscalização da 

produção e do uso de sementes e mudas 

passou a ser exercida pelo Mapa, sob a 

Lei nº 10.711/2003, a qual dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Sementes e Mudas 

(SNSM). A nova legislação criou as Co-

missões Estaduais de Sementes e Mudas 

(CSM) e introduziu, também, a fiscaliza-

ção do uso de sementes e mudas. De 

acordo com essa lei, aos Estados ficou es-

tabelecida a fiscalização do comércio de 

sementes e mudas, porém, o regulamento 

da lei (Decreto 5.153/2004) limitou esse 

trabalho, permitindo que essa fiscalização 

seja realizada somente após a emissão da 

nota fiscal de venda de sementes e mudas 

pelos produtores. 

Embora a nova legislação apresen-

tasse inovações, trouxe também preocu- 4

Engenheiro agrônomo
Afonso Sikora
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pações em função das 

dificuldades que foram 

surgindo. A fiscalização 

baseada num modelo es-

tadual foi substituída por 

um modelo nacional, com a 

centralização das normativas e 

decisões no Mapa, em Brasília. Há muita dificuldade de 

se fixar normas e padrões iguais, em função das variações 

regionais existentes no território brasileiro. 

Em 2011, houve uma reorganização institucional e o 

Departamento de Fiscalização da Seab foi transformado 

na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). 

Com isso, a fiscalização do comércio de sementes e mudas 

passou a ser exercida pela Gerência de Sanidade Vegetal 

da Agência.

Atualmente, existem áreas cultivadas no Paraná que 

utilizam sementes ilegais, com sério risco de retrocesso na 

produtividade, em função da perda da qualidade física, fi-

siológica e genética dessas sementes. Isso pode representar 

prejuízos para o agricultor, diminuição da produtividade e 

da produção total. 

O Agronegócio no Estado é o carro-chefe da economia, 

e o setor público, juntamente com os órgãos envolvidos, 

devem ser proativos na questão do controle e da fiscaliza-

ção da produção, comércio e uso de sementes e mudas, no 

sentido de buscar a excelência em produtividade e atender 

às demandas estaduais específicas.  

Importância do LAS da Claspar, hoje fechado

No processo de certificação e fiscalização da produção 

e comércio de sementes, o Paraná dispunha do Laboratório 

da Análise de Sementes (LAS), da Empresa Paranaense 

de Classificação de Produtos – Claspar. Era também o 

Laboratório de Análise de Sementes Oficial (LASO) e o 

laboratório supervisor do Paraná. Este laboratório era 

composto por uma parte física (prédio), equipamentos e 

por uma equipe técnica especializada, coordenada pelo 

engenheiro agrônomo Osvaldo de Castro Ohlson, sendo 

referência em análise de sementes no Brasil.

Com o encerramento das atividades da Claspar, o 

Laboratório, com sua estrutura física e equipamentos, foi 

absorvido pela Adapar. No ano de 2014, apesar do desejo 

do setor sementeiro de que o LASO fosse mantido, a Adapar 

promoveu o seu fechamento, repassou os equipamentos ao 

Instituto Agronômico do Paraná e alocou naquela estrutura 

física a sua administração.

Fonte: Seab/Defis/DPSM

 SAFRA ÁREA INSCRITA (ha) PRODUÇÃO APROVADA (t)
 81/82 992.348 544.592
 82/83 601.445 446.972
 83/84 1.122.316 512.085
 84/85 1.061.003 459.979
 85/86 1.196.897 665.889
 86/87 1.403.689 728.726
 87/88 1.411.587 766.104
 88/89 1.360.717 773.485
 89/90 1.244.121 564.921
 90/91 1.224.767 491.660
 91/92 858.191 431.403
 92/93 970.115 479.875
 93/94 894.925 423.711
 94/95 712.637 412.049
 95/96 558.177 364.839
 96/97 604.569 413.338
 97/98 590.773 388.809
 98/99  663.818 411.707
 99/00 520.376 399.270
 00/01 477.220 291.027
 01/02 494.262 429.996
 02/03 526.205 397.642
 03/04 549.811 483.527
 04/05 519.145 406.442
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O fechamento do LASO/Adapar trou-

xe uma grande perda para o setor semen-

teiro do Paraná. A própria Adapar, para 

executar as análises das amostras fiscais 

oriundas da fiscalização do comércio de 

sementes, mantém contrato com o LASO 

da Agência Goiana de Defesa Agropecu-

ária (Agrodefesa).

O futuro da fiscalização

Atualmente, no Paraná, a fiscalização 

da produção e do uso de sementes e mu-

das é exercida pelo Mapa e a fiscalização 

do comércio de sementes e mudas, pela 

Adapar.

Tem-se que considerar que a Lei nº 

10.711/2003 trouxe muitas inovações, mas 

também trouxe aspectos negativos, tais 

como: isenções e exceções (agricultores 

familiares, assentados da reforma agrária, 

indígenas – cultivar local, tradicional ou 

crioula), produção de sementes e mudas 

para uso próprio, entre outros. O mais 

grave desse processo foi o surgimento da 

produção e comercialização de sementes 

e mudas ilegais. 

Nessa situação de uso de sementes 

ou mudas piratas, o agricultor se utiliza 

dos insumos e dos recursos naturais para 

produção agrícola e, com a prática do 

uso de semente ilegal, pode comprometer 

sua produtividade, diminuindo assim o 

volume total da produção. No caso, se é 

necessária a interferência no ambiente 

para a produção agrícola, então sempre 

deveria ser buscada a maximização da 

produtividade, com a utilização de semen-

tes e mudas de alta qualidade. 

De forma geral, o setor público deveria 

ter um controle mais apurado do processo 

de produção, comercialização e uso de 

sementes e mudas, pois estes são consi- 

derados insumos estratégicos para o au-

mento da produtividade e desenvolvimen-

to do setor agrícola.                                                    v

Atualmente, no Paraná, a fiscalização da produção e do uso de sementes e mudas é 
exercida pelo MAPA e a fiscalização do comércio de sementes e mudas, pela Adapar
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POR ELOY OLINDO SETTI

Sementes para os associados
O clima muito quente da região de Palotina obrigou a C.Vale a buscar 

solução para a produção de sementes de soja em Santa Catarina. 
A cooperativa atua em cinco Estados e no Paraguai

A cooperativa C.Vale, de Palotina, associada da Apasem 

desde a fundação, no ano de 1971, tem uma longa história na 

produção de sementes para seus associados. Na década de 1980, 

na tentativa de resolver o problema de desenvolvimento da soja 

com sementes produzidas na região, construiu um armazém 

climatizado de grande capacidade. 

Depois, chegou-se à conclusão de que essa semente, de 

clima muito quente, perdia o vigor. A solução foi encontrada 

com a aquisição, em 1984, das unidades de Abelardo Luiz e 

Faxinal dos Guedes da Cooperpindorama (Cooperativa Agrícola 

Mista Regional Pindorama Ltda.). À frente das negociações 

estava Alfredo Lang, então responsável pela área agronômica 

da cooperativa.

Atualmente, as sementes de soja C.Vale são produzidas 

em regiões que apresentam condições ideais de clima e solo 

(Abelardo Luz e Faxinal dos Guedes/SC; Clevelândia/PR e 

Tapera/RS). Com isso, as sementes alcançam altos índices de 

vigor e germinação, o que assegura seu potencial produtivo. 

As sementes C.Vale têm a garantia do certificado ISO 9001, no 

sistema de gestão da produção e acompanhamento de mais de 

120 técnicos de campo.

Hoje, presidente da C.Vale, o engenheiro agrônomo Alfredo 

Lang afirma que a boa semente tem uma importância crucial 

na produtividade “A escolha das sementes é a chave para o 

bom estabelecimento de um cultivo, trazendo, em um único 

insumo, todas as potencialidades genéticas de um cultivar, além 

de atributos fisiológicos, físicos e sanitários que acompanham 

sua qualidade. Daí a importância de se utilizar sempre sementes 

certificadas, de origem conhecida”.

Lang reconhece a importância de associações que traba-

lham por uma melhor organização do setor e cita a Apasem, da 

qual a C.Vale é associada desde a concepção, como sendo um 

desses exemplos “Ela tem contribuído ativamente para a defesa 

das necessidades dos sementeiros do Paraná”. Afirma, ainda, 

que “a soma de forças, por meio de associações, tende a render 

melhores resultados na defesa de diferentes pautas do setor”.

Hoje a C.Vale possui 151 unidades de atendimento dos 

associados nos Estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no Paraguai. 

Tem mais de 20 mil associados e 10 mil funcionários. Atua na 

produção de cereais, leite, suínos, frango e peixe. Em 2018, fatu-

rou R$ 8,5 bilhões.                                                                        v
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“A escolha das 
sementes é a 

chave para o bom 
estabelecimeto de um 
cultivo, trazendo, em 

um único insumo, 
todas as 

potencialidades 
genéticas 

de um 
cultivar.”

Alfredo Lang
Presidente da C.Vale
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Fiscalização

Produção e uso 
de sementes 

POR ELOY OLINDO SETTI

Responsável por fiscalizar o 
comércio de sementes e mudas 
no Paraná, a Adapar confirma 
ter iniciado tratativas com o 
Mapa  para também assumir a 
fiscalização do uso da semente

O uso das sementes e mudas no 

Estado do Paraná pode ter uma configu-

ração diferente em um futuro próximo, 

no que tange à fiscalização. A Agência 

de Defesa Agropecuária do Paraná 

(Adapar), que já fiscaliza o comércio, 

tem se mostrado favorável em agregar 

também a fiscalização da produção e 

do uso das sementes.

“As conversas ainda estão em  

fase inicial e ocorreram de maneira 

informal com técnicos do Ministério da  

Agricultura”, afirma o gerente de  

Sanidade Vegetal da Adapar, Marcilio 

Martins Araujo. Num primeiro momento,  

o Ministério se mostra favorável ao re-

passe da fiscalização do uso da semente, 

mas admite estudar uma forma de 

parceria na fiscalização da produção.

Segundo Araujo, a agência tem pro-

fissionais com grande conhecimento 

que podem assumir essa atividade, 

trazendo mais agilidade e dinamismo 

nessa área. “A Adapar possui uma boa 

estrutura e para assumir precisa de 

treinamento, algumas condições míni-

mas, equipamentos e infraestrutura”, 

explica o gerente, frisando ainda que a 

“fiscalização do setor poderia ser mais 

eficiente em função da presença de 

cerca de cem profissionais da agência 

no interior do Estado”. 

Hoje, no Brasil, alguns Estados já fa-

zem essa fiscalização do comércio e do 

uso das sementes e mudas, como Mato 

Grosso. “O Paraná pode ir para esse 

mesmo caminho”, ressalta o gerente.  v

Luiz Renato Barbosa, coordenador do Programa de fiscalização do uso do solo agrícola da 
Adapar, utiliza drone para verificar a sanidade de lavoura de banana na região norte do Paraná

EQUIPE
A Gerência de Sanidade Vegetal  
da Adapar tem 137 profissionais  

de agronomia, 100 dos quais atuando 
no campo, nos diversos programas: 
agrotóxicos, fertilizantes, sementes  

e mudas, solos, vazio sanitário,  
entre outros.
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Mercado global     de sementes
Os desafios, o futuro e como 
os países estão trabalhando 
nas principais pautas 
que impactam o setor 
contemporâneo

POR EVERSON MIZGA 

O mercado mundial de sementes de-

verá crescer na ordem de 9,87% até 2022. 

A projeção é de um estudo divulgado 

pela consultoria Absolute Reports, com 

sedes nos Estados Unidos e no Reino 

Unido. Isso se deve principalmente ao 

aumento global na adoção de sementes 

biotecnológicas, que hoje está concentra-

do nas mãos de poucos obtentores. Para 

a Associação Brasileira de Sementes e  

Mudas (Abrasem), a concentração sem-

pre é um ponto crucial para qualquer 

setor, por haver poucas opções a se 

recorrer. Por outro lado, a Associação 

acredita que o próprio mercado tende a 

ganhar em eficiência e terá mais foco e 

maior investimento em inovações. 

“O fundamental para a competitivi-

dade do agronegócio é o constante in-

vestimento da indústria de sementes em 

pesquisa e inovação aliado ao respeito 

aos direitos de propriedade intelectual. 

Esses fatores trazem incentivo à dispo-

nibilização de novas cultivares e tecno-

logias, permitindo a recuperação dos 

valores investidos e, o mais importante, o 

reinvestimento em novos projetos de pes-

quisa”, analisa o presidente executivo da 

Abrasem, José Américo Pierre Rodrigues.  

Na visão de Michael Keller, secretá- 

rio-geral da International Seed Federation 

(ISF), instituição global 

que congrega membros 

de 75 países, a concentra-

ção mostra o dinamismo e 

a rapidez com que o mercado 

de sementes vem se transformando 

em todo o mundo. “O mais importante 

é que os modelos de negócios apoiam a 

visão geral do setor: fornecer sementes 

de qualidade aos agricultores de todo o 

mundo, apoiando a agricultura susten-

tável e a segurança alimentar”, destaca.

As empresas de sementes em todo o 

mundo estão constantemente se enga-

jando com os agricultores para apoiar a 

produção agrícola, tornando acessíveis 

as variedades desenvolvidas e adaptadas 

localmente. Em muitos países, há um 

crescente setor privado de sementes, 

enquanto em outros as iniciativas estão 

sendo tomadas para tornar esse setor 

mais ágil para dar suporte à segurança 

alimentar por meio de acesso a sementes 

cada vez melhores. 

Atualmente, existem 7.500 empresas 

de sementes envolvidas no ISF, por meio 

de associações nacionais de sementes 

e comércio. Segundo a Associação, é 

perceptível a convergência entre as 

pautas. Essa diversidade permite uma 

visão macro do mercado sementeiro em 

todo o globo, fomentando discussões 

sobre o futuro da indústria. “Os próximos 

anos vão exigir cada vez mais alimentos 

com menos pressão sobre os recursos 

naturais. Há também um enorme poten-

cial de digitalização para alcançar uma 

produção mais precisa e direcionada”, 

avalia Keller. Como caminha o setor nos 

diferentes continentes e quais os desafios 

comuns? Essa visão a ISF conta em dife-

rentes tópicos. 
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Mercado global     de sementes
POR EVERSON MIZGA 

Mercado 
Mundialmente, o setor de sementes contemporâneo é muito dinâmico e diversificado. É composto por pequenas e 
médias empresas – familiares, multinacionais e cooperativas. Todos os produtores de uma grande diversidade de 
espécies e variedades de sementes, que são o ponto de partida da produção agrícola. Isso inclui sementes de cereais, 
vegetais, grama, flores e outros, que atendem à demanda mundial de alimentos, rações, fibras e combustíveis. O setor 
está estrategicamente posicionado para fornecer soluções para os desafios mais urgentes da atualidade: segurança 
alimentar, nutrição, mudanças climáticas e meios de subsistência sustentáveis. Atualmente, há muita pressão não apenas 
na agricultura, mas também no planeta. A mudança climática afeta os produtores de alimentos, que precisam encontrar 
formas de cultivar de forma sustentável, não podendo existir sem inovação, pois é através da pesquisa que melhores 
variedades são desenvolvidas. É por isso que o setor de sementes deve constantemente encontrar maneiras de sustentar 
a inovação que leve a variedades melhoradas e sementes de qualidade para os agricultores crescerem. Há muita atenção 
e esforços em inovação e sustentabilidade, que têm impacto econômico, social e ambiental. 4
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Comércio 

A indústria de sementes cresceu expo-

nencialmente e agora vale sete vezes mais 

do que em 1994. Em 2017, 3,9 milhões de 

toneladas foram exportadas globalmente, 

representando um valor internacional 

do setor de sementes de 11,9 bilhões de 

dólares. Semente se move por todo o 

mundo. Um dos principais desafios é a 

harmonização dos marcos regulatórios 

que governam o movimento de sementes, 

a fim de facilitar o comércio em âmbitos 

regional e global. A organização, os pro-

cessos e as atividades de importação/

exportação de sementes das empresas são 

muitas vezes desconhecidos por muitos 

interessados, incluindo os reguladores. 

Essa falta de conhecimento afeta nega-

tivamente o movimento internacional 

livre de sementes tratadas. O comércio 

e a circulação de sementes têm impacto 

direto na segurança alimentar. Portanto,  

o engajamento constante entre a indústria 

e o governo deve ocorrer para alcançar 

consistência e alinhamento em âmbito 

global em relação às políticas que gover-

nam o movimento de sementes.

Pesquisa 

O constante aumento do conheci-

mento científico das plantas e sua inte-

ração com o meio ambiente permitem 

a continuidade da inovação no setor de 

sementes, deixando-o na vanguarda, com 

empresas investindo, em média, até 15% 

para desenvolver e melhorar variedades. 

Inovações da indústria de sementes estão 

ajudando a resolver muitos dos problemas 

econômicos, ambientais e de saúde que 

se enfrentam globalmente. Para alimentar 

a população em constante crescimento 

(9,9 bilhões até 2050), as melhorias nas 

sementes permitem que mais alimentos 

sejam produzidos na mesma área e ofere-

çam melhor qualidade alimentar e valor 

nutricional.

Para se adaptarem às mudanças 

climáticas, sementes desenvolvidas têm 

características como resistência a do-

enças e insetos e tolerância a estresses 

ambientais como secas ou inundações. 

Essas inovações ajudam os agricultores a 

alcançarem maior rendimento e qualida-

de das culturas (veja exemplos brasileiros 

na reportagem da página 24).

Nos dias de hoje, o setor de sementes 

contribui significativamente para o fluxo 

de conhecimento científico, e uma área 

em que assumiu a liderança ao comparti-

lhar seu conhecimento e perícia para uso 

prático é o campo fitossanitário. Os regu-

lamentos fitossanitários desempenham 

um papel importante no movimento 

internacional de sementes. Às vezes, 

no entanto, elas carecem de evidências 

científicas tão importantes para orientar 

as decisões.

Inúmeros trabalhos de pesquisa sobre 

doenças de plantas são publicados todos 

os anos. Qual é a relevância de tais pa-

péis? A presença de um patógeno vegetal 

na semente não significa necessariamente 

que ele transmite uma doença. A iniciati-

va Regulament Pest List Initiative (RPLI), 

da ISF, avalia o risco de sementes como 

o meio para o movimento de pragas re-

gulamentadas com base em informações 

científicas sólidas. Ao disponibilizar essas 

informações em domínio público, a indús-

tria de sementes mostra seu compromisso 

de enfrentar os desafios da saúde das 

plantas e de facilitar o movimento seguro 

das sementes.

Inovação 

Os mais recentes métodos de melho-

ramento de plantas, incluindo a edição  

de genes, são um tópico chave que de-

finirá o futuro da agricultura e ajudará 

a abordar questões como a mudança 4
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Roteiro da viagem técnica pela Europa promovida 
pelo Sistema FAEP/SENAR-PR inclui um giro por 
propriedades da Alemanha, Áustria e Itália, 
referências na produção de energias renováveis.
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climática e a segurança alimentar. O melhoramento genético 

poderia contribuir para alcançar muitos objetivos de reprodu-

ção existentes, incrementando os valores agronômicos como 

rendimento, qualidade e resistência a doenças – mas de uma 

maneira mais rápida e eficiente. Ele também pode abordar 

as preocupações dos consumidores, como a intolerância ao 

glúten, maior valor nutricional, etc. O mundo vive apenas no 

início desta jornada, descobrindo o enorme potencial que  

esses novos métodos podem trazer para os criadores de plantas.

Outra inovação tecnológica que é importante para o setor 

de sementes global são as tecnologias aplicadas a sementes, 

especialmente no que diz respeito à diminuição do impacto 

A semente é uma cápsula com suporte à vida, que dinamiza o setor 
agropecuário brasileiro e o leva a faturar cerca de R$ 1,2 trilhão ao 
ano, assim distribuído: 11,7% nos insumos agropecuários; 29,6% na 
produção agropecuária; 27,8% na agroindústria e 31,1% na distribuição. 
Em 2019, um novo recorde na safra de grãos: as estimativas mais 
recentes do IBGE apontam para 236 milhões de toneladas. Somente a 
produção agropecuária deve superar os R$ 600 bilhões.

Com a produção agropecuária crescente no Brasil, nos últimos anos, a 
semente passou a ser o alvo de investimentos de grandes multinacionais, 
que passaram a adquirir pequenas e médias empresas de pesquisa, 
com objetivo de garantir o germoplasma, insumo para o melhoramento 
genético. Passaram para mãos estrangeiras, entre outras, a Fundacep, 
a Agropastoril, a Soytec e a Coodetec. E a Bayer acabou comprando a 
Monsanto.

O resultado foi uma concentração superior a 80% do mercado de 
sementes das grandes culturas na Bayer, GDM (DonMario e Brasmax), 
Syngenta, fusão com Nidera, Corteva, fusão da Dow e Dupont e 
Longping-High Tech. O Brasil ainda tem a TMG, a Embrapa, a FT e a 
Caraíba, entre outras, que atuam em nichos específicos, algumas em 
parceria com as multinacionais.

Equilíbrio
Assim como uma visão externa, no Brasil a concentração do setor de 
sementes é visto como um caminho sem volta. Para o superintendente 
da Ocepar, Robson Mafioletti, as leis e órgãos de regulação e instituições 
que representam o setor também o protegem. “A concentração é 
resultado do domínio da tecnologia por esses grupos. Não há o que 
temer, pois temos a nosso favor, ainda, o solo, a água e o clima, que 
nos permitem safras cada vez maiores. Cerca de 25 anos atrás, apenas 
quatro empresas produziam sementes de soja no Brasil. Hoje temos mais 
de 20”, afirma.

O presidente da Apasem, Paulo Pinto de Oliveira Filho, avalia essa 
concentração como resultado do alto custo do desenvolvimento das 
novas tecnologias “Estamos numa situação favorável, mas precisamos 
criar um patamar que fortaleça o elo entre a pesquisa, os multiplicadores 
e os produtores. Os produtores precisam de uma semente legal, de boa 
qualidade, a um custo compatível. Todos os elos da cadeia da semente 
precisam ser sustentados e remunerados”. 

Participação da Embrapa
A Embrapa tem a missão de desenvolver, em conjunto com parceiros 
do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), um modelo de 
agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as 
barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e energia do 
Brasil.

Rafael Vivian, gerente adjunto de mercado da Embrapa Produtos e 
Mercado, afirma que a entidade é de extrema relevância para o setor 
de sementes, contribuindo com 80 programas de melhoramento, 
que envolvem desde a manutenção de bancos de germoplasma até 
a conservação e geração de novas cultivares, tendo como destino 
principal o produtor. Hoje, a empresa detém cerca de 30% do mercado 
de sementes de arroz-sequeiro, 23% de trigo, 50% de feijão, 93% de 
forrageiras e 18% de sorgo. 

Em relação a sementes de milho, algodão e soja, a Embrapa tem uma 
participação bem menor, em decorrência da introdução no mercado de 
sementes modificadas geneticamente e que elevaram a presença de 
empresas multinacionais. “Mesmo assim, a participação da Embrapa é 
estimada em 5% das sementes de milho, 7% de soja e 3% de algodão”, 
afirma Rafael. Atua também com sementes de hortaliças, fruteiras, trigo, 
feijão, forrageiras, sorgo, cevada e outras culturas. v

As sementes movem a economia brasileira 
POR ELOY OLINDO SETTI

Sistema Brasileiro de Sementes
Associados ao sistema: 595 
Inscrições no RNC: 39.316 
Produtores de sementes no Renasem: 2.200 
Comerciantes de sementes e mudas no Renasem: 15.457
Unidades de beneficiamento: 801
Unidades de armazenamento: 1.000
Entidades certificadoras: 27
Certificadores da produção própria: 208
Capacidade de armazenamento: 3.900 t
Laboratórios de análise de sementes: 156
Laboratórios oficiais: 25
Produção estimada 2018/2019: 7.992.609 (t)
Negócio de sementes no Brasil 2018: US$ 7,6 bilhões
Mercado global 2017: US$ 52 bilhões

Fonte: Abrasem e Mapa
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ambiental. O tratamento é frequentemente aplicado para  

proteger as sementes dos desafios do ambiente de planta-

ção (pragas, doenças e estresses ambientais) e para permitir  

a expressão completa do potencial genético da semente,  

bem como para proteger a planta jovem e garantir um crucial 

passo que pode influenciar diretamente o rendimento final 

no plantio.

Desafios do produtor 

As mais recentes ferramentas de melhoramento de plantas 

estão disponíveis para todos os produtores, incluindo universi-

dades e institutos de pesquisa públicos, e empresas de todos os 

tamanhos, de multinacionais a pequenas e médias.

Licenças podem ser necessárias. A maioria dos detentores 

de patentes estabeleceu políticas e processos de licenciamento 

externos. Os primeiros desenvolvedores e instituições criaram 

parcerias com empresas recém-formadas, ou com atores da 

indústria estabelecidos, para aplicar e licenciar tecnologias de 

edição de genes para aplicações médicas, agrícolas e industriais. 

No caso do CRISPR (do inglês Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats), certos titulares de patentes primá-

rias fornecem licenças gratuitas para pesquisa acadêmica e sem 

fins lucrativos. Eles também fornecem licenças não exclusivas, 

com pagamento de royalties para empresas de criação que 

desejam usar o CRISPR para fins comerciais. No entanto, se as 

empresas ou institutos podem realmente usá-los em pesquisa e 

desenvolvimento de produtos depende de sua gestão individual 

dos direitos de propriedade intelectual, bem como das escolhas 

de políticas aplicáveis em relação à regulamentação de pro-

dutos no respectivo país/região. Se forem impostos requisitos 

regulamentares indevidos ao uso desses métodos mais recentes 

para produtos de inovações de melhoramento de plantas que 

não são diferentes das variedades convencionais, então apenas 

empresas e institutos com grandes recursos legais e financeiros 

poderão usar as ferramentas.

Isso limitará a capacidade da indústria de inovar, podendo 

reduzir a diversidade de recursos genéticos, afetar negativa-

mente as colaborações de pesquisa e dificultar o movimento 

de sementes globalmente. Isso também afetará o comércio e, 

consequentemente, impedirá o desenvolvimento agrícola e 4
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Capa

a segurança alimentar. Será necessário 

trabalhar em projetos para impulsionar o 

alinhamento entre os países em direção a 

políticas mais consistentes para produtos 

desenvolvidos através dos mais recentes 

métodos de cultivo de plantas que permi-

tirão seu uso e para assegurar o comércio 

ininterrupto.                                            v

Entendimento 
do setor pelo 
público geral 
>> Hoje, o público está mais perspicaz do 

que nunca. As discussões nas mídias 
sociais mostram como as pessoas em 
geral prestam cada vez mais atenção ao 
local de onde vem sua comida e como 
ela é produzida. Existe a necessidade da 
regulação operacional correta para que 
ocorra a aceitação social. 

>> Uma maneira de ajudar a melhorar a 
mensagem da indústria de sementes 
é direcionar a discussão dentro do 
universo que aproxime o público, não se 
limitando a temas da ciência, despertando 
para assuntos que são importantes 
para as pessoas, como meio ambiente, 
sustentabilidade e implicações sociais. 
Cada vez mais, o setor de sementes 
vem observando essa necessidade de 
comunicação mais eficaz. v

Em 2017, o Sistema FAEP/SENAR-PR levou produtores, 
presidentes de sindicatos rurais e técnicos de empresas 

parceiras para conhecer diversos modelos do setor 
energético durante viagem técnica pela Europa.
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ABRASS de cara nova
A Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja – ABRASS passa por uma reestruturação organizacional a 
fim de modernizar as ações dentro do setor de sementes e no agronegócio nacional.

A nova diretoria da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja – ABRASS tomou posse em 2018 e co-
meçou um projeto audacioso, o de reestruturação organizacional da Associação que tem por objetivo melhorar processos 
internos e externos da entidade, além de aumentar a capilaridade dentro do setor de sementes e no agronegócio nacional.

A ABRASS buscou empresas de consultoria, a fim de modernizar o organograma organizacional da entidade. Desde outubro 
de 2018 a consultoria vem realizando um trabalho que passou por várias etapas entre elas: entrevistas com diretores, 
colaboradores e associados, com intuito de traçar um diagnóstico da situação em que a Associação se encontrava, a 
visão de cada um à cerca da entidade, além de detectar os pontos fortes e fracos para que assim pudesse ser proposto 
um novo modelo de gestão organizacional para a ABRASS.

O Presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja – ABRASS, Tiago Fonseca, relata que “Quando 
a nova diretoria assumiu o mandato enxergaram a necessidade de reformulação, principalmente, no que se refere ao 
associativismo cujo objetivo é de modernizar a Associação e melhorar a prestação de serviços com atendimento otimizado 

ao associado e maior inserção e representatividade em assuntos do 
setor sementeiro e do agronegócio”, afirmou o Presidente.

Para dar andamento ao projeto de reestruturação da ABRASS a dire-
toria buscou uma cara nova à Associação, com a chegada do novo 
Diretor Executivo, Luciano Vacari, que possui vasta experiência em 
administração de associações, no qual passou 10 anos à frente da 
Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), foi o executivo 
responsável pela “estadualização” da entidade a partir de 2008. 

A ABRASS
A Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja – ABRASS – foi fundada em 2012, 
com o objetivo de congregar em uma entidade de classe os produtores de semente de soja, setor 
que, por sua grandeza e dinamismo, clamava por um fórum multidisciplinar que capitaneasse as 

mais diversas demandas e fortalecesse a produção de sementes de soja, valorizando a atividade e seu produto 
final, que é revertido em benefícios para toda a cadeia produtiva da soja.

O maior patrimônio da Associação é o seu corpo de associados, distribuídos por onze estados 
e no Distrito Federal, representando mais de 50% da produção de sementes de soja do Brasil.

A ABRASS tem sede em Brasília (DF) e atua em prol das boas práticas na produção de sementes, regulamentação 
jurídica, marcos legais, difusão de produtos que levem competitividade ao agricultor, aperfeiçoamento de 

instrumentos de políticas públicas e outras frentes de desenvolvimento da cadeia produtiva.

INFORM
E PUBLICITÁRIO
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Pesquisa

POR EVERSON MIZGA E TALITA VANSO

Estimativas apontam que a popu-

lação mundial alcançará a marca de 

10 bilhões de habitantes em 2050. Os 

números trazem desafios para todos os 

segmentos, principalmente para quem 

atua com a agricultura, onde existe a 

preocupação em relação à segurança 

alimentar em consequência da alta popu-

lacional. Entram ainda na agenda global 

as mudanças climáticas e as limitações 

com relação ao uso da terra e da água. 

“Aumentar a produtividade agrí-

cola usando cada vez menos insumos 

e causando menos impacto no meio 

ambiente precisa estar no foco de quem 

trabalha com a agricultura”, afirma Andre 

Felipe Carrapatoso Peralta da Silva, fiscal 

federal agropecuário do Ministério da 

Agricultura.

Exemplos promissores de diferentes 

áreas e de diversas regiões demonstram 

o grande apetite da indústria de semen-

tes por descobertas que vão agregar 

ao mercado. Pesquisas avançadas e a 

busca constante de aplicação de novas 

tecnologias no campo, por exemplo, 

permitem hoje que a cultura do trigo 

brasileiro avance para áreas que antes 

não tinham vocação para o plantio do ce-

real. Iniciativas do Iapar potencializaram 

a produtividade do feijão paranaense. 

A Embrapa Soja comemora resultados 

expressivos com a implantação da coi-

noculação da soja. 

Trigo 

Durante evento do trigo 2019, reali-

zado na cidade de Passo Fundo (RS), fo- 

ram apresentadas inúmeras novidades 
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Resultados    no campo 
Dia de campo em lavoura de Mato Grosso



Set.2019   -   Revista Apasem      25

Após anos de estudos e inúmeros experimentos, pesquisas 
trazem soluções a demandas antigas de produtores 

relacionadas à pesquisa envolvendo o 

cereal. A busca por novas tecnologias 

contribui diretamente para que a produti-

vidade aumente em diferentes regiões do 

país. “É importante ressaltar que a pesqui-

sa precisa estar atrelada às necessidades 

específicas de cada região produtora, 

fazendo com que a qualidade do produto 

atenda a toda a cadeia, desde o produtor, 

cerealistas, moinhos e o consumidor 

final”, afirma André Cunha Rosa, melho- 

rista, diretor e sócio da Biotrigo Genética. 

Rosa defende que profissionais liga-

dos ao meio do melhoramento genético, 

assim como todo agente do agronegócio, 

precisam estar antenados ao que ocorre 

no mercado interno e externo para en-

contrar soluções que, muitas vezes, serão 

aplicadas na próxima década, mas que 

podem ser adaptadas para as necessida-

des de cada região. “Há anos temos uma 

parceria com a Universidade Estadual do 

Kansas (EUA) e com diferentes institui-

ções em países latino-americanos, como 

Grupo de Anapo da Bolívia, bem como 

com o Departamento da Agricultura dos 

EUA. Esse trabalho em conjunto está nos 

ajudando a vencer doenças que muitas 

vezes limitam a expansão do trigo, como 

é o caso da brusone”, exemplifica. 

O Cerrado brasileiro é uma das regi-

ões que experimentaram a eficácia das 

novas tecnologias disponíveis no campo. 

Desde a década de 1970, a região já rea- 

lizava experimentos com trigo, porém, foi 

em 2016 que os produtores obtiveram 

os melhores resultados. Atualmente, a 

cultura ocupa cerca de 150 mil hectares 

nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia 

e Distrito Federal. “O surgimento de varie-

dades adaptadas às condições do Cerrado 

e com tolerância à brusone foram os 

principais avanços nas últimas décadas”, 

explica o presidente da Associação dos 

Triticultores do Estado de Minas Gerais 

(Atriemg), Eduardo Elias Abrahim. 

Lavoura de trigo no 
Cerrado brasileiro

Resultados    no campo 

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão
 B

io
tri

go
 G

en
ét

ica
 

4



Revista Apasem   -   Set.201926

Coinoculação da soja

A soja, tida como uma das principais 

culturas do país, também tem sido bene-

ficiada com o desenvolvimento das pes-

quisas. Um dos exemplos é a tecnologia 

da fixação biológica do nitrogênio (FBN), 

considerada uma das mais impactantes 

para a sustentabilidade da produção de 

soja. Sua adoção resulta em benefício 

econômico para o produtor e benefício 

ambiental, principalmente por dispensar 

o uso de fertilizantes nitrogenados na 

cultura.

Além dos resultados já conhecidos 

da inoculação anual, a Embrapa Soja 

lançou o uso de uma segunda bactéria, 

Azospirillum brasilense, para ser usada 

com o Bradyrhizobium em um processo 

denominado coinoculação, resultando 

em uma nodulação mais abundante e 

precoce da planta com maiores taxas 

de FBN.

“Essa técnica permitiu um incre-

mento médio de 16% no rendimento 

da soja, em relação às áreas inoculadas 

somente com Bradyrhizobium”, conta 

Marco Antonio Nogueira, pesquisador da 

Embrapa Soja.

A Embrapa calcula que a FBN gere 

uma economia anual de US$ 13 bilhões 

pela substituição do uso de fertilizantes 

nitrogenados na cultura da soja. Outro 

benefício dessa tecnologia é a facilitação 

do sequestro de carbono. De acordo com 

os pesquisadores da instituição, em situ-

ações em que o balanço de nitrogênio é 

positivo, a formação e a manutenção da 

matéria orgânica são estimuladas, levan-

do à incorporação de carbono ao solo e 

diminuindo seu retorno para a atmosfera.

Outro ponto positivo citado pela  

Embrapa é sua contribuição para mi-

nimizar outros problemas ambientais 

associados aos fertilizantes nitrogenados. 

“As pesquisas seguem avançando nessa 

área. Em pouco tempo, teremos inocula-

ções triplas, quádruplas que vão atender 

a diferentes demandas dos produtores”, 

adianta Nogueira. 

Melhoramento de feijão 

Dois lançamentos recentes foram 

promovidos pelo Instituto Agronômico 

do Paraná (Iapar) – as chamadas Top 5 

Mil: IPR Sabiá e IPR Urutau. A primeira foi 

entregue ao setor produtivo em abril de 

2018. Com potencial elevado de produti-

vidade e qualidade de grãos, é do grupo 

comercial carioca.

Já a IPR Urutau, de feijão-preto, lança-

da em 2019, destaca-se pela resistência às 

principais doenças que afetam a cultura, 

porte ereto, que favorece a colheita me-

canizada, ciclo precoce, duas semanas 

antes das outras cultivares. “São 84 dias 

necessários da emergência até a co-

lheita”, aponta a pesquisadora do Iapar  

Vânia Moda Cirino.  

Outra característica é o cozimento 

de apenas 25 minutos, além do aroma, 

Cálculos da Embrapa apontam que a FBN gere uma economia anual de US$ 13 bilhões
pela substituição do uso de fertilizantes nitrogenados na cultura da soja
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Menos insumos, 
maior rentabilidade 
na lavoura do feijão
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caldo, sabor e alto potencial de rendi-

mento. “São cultivares Top 5 Mil porque 

o potencial médio de rendimento chega 

a aproximadamente 5 mil quilos por 

hectare”, diz Vânia. 

“Todos esses fatores aliados trazem 

rentabilidade para o produtor porque 

ele vai utilizar menos insumos para pro-

duzir e terá um valor agregado para sua 

produção, isto é, vai ter agilidade na sua 

comercialização”, ressalta.

Outra linha de pesquisa é o melho-

ramento do feijão para qualidade nutri-

cional dos grãos, aumentando o teor de 

ferro e zinco, para que, além de alimentar, 

o feijão possa ser um promotor de saúde, 

contribuindo para diminuir a desnutrição 

da população. 

“Já temos variedades, assim como a 

IPR Sabiá, que possui maior conteúdo 

de ferro na semente. Ela se destaca das 

demais. Isso significa que a pessoa que 

consome essa cultivar adquire mais 

ferro. Além disso, é um alimento que 

fornece proteína, vitaminas, energia e 

carboidratos.”

Segundo a pesquisadora, o programa 

preocupa-se com a segurança alimentar e 

com a nutrição, procurando desenvolver 

variedades que possibilitem colocar ali-

mentos na mesa da sociedade e, por outro 

lado, alimentos que também promovam 

saúde e contribuam com a redução da 

desnutrição. “Programa de pesquisa cien-

tífica também tem o objetivo de cumprir 

um papel social”, finaliza.

Parceira do Iapar desde a fundação, 

em 1991, a Cooperativa de Produtores 

de Sementes Coprossel, de Laranjeiras 

do Sul (PR), atua com três variedades 

disponibilizadas pelo Iapar e avalia as 

novidades como bastante promissoras 

para o mercado de feijão. 

“Para nós, é extremamente impor-

tante essa parceria em que buscamos 

informações e materiais mais produtivos, 

resistentes a pragas e doenças, sendo 

possível aumentar a produtividade e ren-

tabilidade de nossos associados”, explica 

a responsável técnica pela produção de 

sementes da Coprossel, Patrícia Krupa. v

Vânia Moda  Cirino: “cultivares Top 5 Mil 
porque o potencial médio de rendimento 
chega a aproximadamente 5 mil quilos 
por hectare”
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Laboratórios

Referência no mercado 
DE SEMENTES 
LAS Apasem compartilham conhecimento e reforçam sua credibilidade em análise 

Os laboratórios da Apasem são reco-

nhecidos no mercado pela longa trajetó-

ria de mais de 30 anos de atuação, bem 

como pela credibilidade dos serviços de 

ponta que ofertam ao setor sementeiro 

paranaense e brasileiro. 

O vasto currículo construído nas 

últimas décadas também credencia as 

estruturas a compartilharem informações, 

cases e experiências com o público. 

Cursos, workshops, palestras e visitas 

técnicas acontecem com frequência, pois 

existe muito conteúdo a ser partilhado. 

“Este é um diferencial dos laboratórios 

da Apasem: ao mesmo tempo em que se 

passa conhecimento, também se recebe 

muito em troca. Essa dinâmica é que faz 

as estruturas manterem-se atualizadas e 

sempre muito atentas às novidades do 

mercado de análise de sementes”, conta o 

diretor executivo da Apasem, Oribel Silva. 

Com unidades nas cidades de Toledo 

e Ponta Grossa, as equipes atendem a 

demandas de todas as regiões brasileiras. 

“O produtor de sementes deseja 

facilidade, confiança e credibilidade no 

momento de solicitar essa análise. Não é 

para menos, pois os profissionais buscam 

orientações nos resultados dos testes para 

direcionar estratégias em sua lavoura. 

Sabemos dessa responsabilidade, por isso, 

primamos por prestar serviços de ponta”, 

conta a engenheira agrônoma e responsá-

vel técnica do LAB Apasem Ponta Grossa, 

Juliana Veiga. 

“Estar atento às regras da legislação 

vigente, bem como às modernas metodo-

logias, é primordial para obter resultados 

satisfatórios e precisos”, explica a também 

engenheira agrônoma e responsável téc-

nica do LAB Apasem Toledo, Saionara 

Tesser.                                                        

Ao longo do ano, estruturas ofertam cursos de aperfeiçoamento, 
contando com a ajuda de renomados profissionais da área de sementes 
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Diferenciais

LAS APASEM TOLEDO

Espécies no escopo
• Culturas de inverno: aveia, centeio, cevada, trigo e triticale.

• Culturas de verão: algodão, feijão, milho, 
soja e trigo-mourisco.

* Estrutura especializada em análises e testes em areia.

Endereço: Rua Estilac Leal, 142
Tel.: (45) 3278-8184 – lasptoledo@apasem.com.br

LAS APASEM PONTA GROSSA

Espécies no escopo
• Grandes culturas (feijão, milho, soja, trigo, etc.).

• Espécies forrageiras (aveia, azevém, canola, capim-sudão, 
girassol, milheto, nabo-forrageiro, etc.).

• Outras espécies (tabaco e trigo-mourisco).
* Determinação de umidade pelo método da estufa 

e mais de 22 espécies em escopo.

Endereço: Avenida Visconde de Taunay, 1989
Tel.: (42) 3224-1339 – lasppontagrossa@apasem.com.br
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Decreto 
5.153/2004

O setor brasileiro de sementes vem se 

mobilizando nos últimos meses, para 

apresentar uma proposta de texto 

que possa contribuir diretamente 

na modernização do Decreto n° 

5.153/2004, que regulamenta a Lei 

n° 10.711/2003. Para tanto, vem 

trabalhando num grupo específico 

para discutir o tema, focando em 

assuntos que possam atender aos 

anseios e necessidades do setor de 

sementes neste novo documento. As 

reuniões foram encabeçadas pelo 

Comitê de Legislação da Abrasem, 

com a participação de suas associadas 

e representantes do Ministério da 

Agricultura. Representando o Paraná 

estiveram: Ralf Udo Dengler, que é 

diretor da Apasem e da Fundação 

Meridional, e o coordenador da 

área de certificação de sementes da 

Fundação Pró-Sementes, Jonas Pinto. 

Até o fechamento desta edição, as 

discussões já se mostravam avançadas 

e a expectativa era de que o Decreto 

pudesse ser finalizado ainda 

em 2019.  v

Reunião dos integrantes do 
Comitê de Legislação da Abrasem
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Laboratórios

CARACTERÍSTICAS 
•  Eficiência e competência da equipe de colaboradores.
•  Atendimento pautado às metodologias e legislação vigentes.
•  Analistas com experiência de mais de 30 anos e em constante aprimoramento.

CREDIBILIDADE
•  Referências para demais laboratórios: conferência de resultados, acompanhamento de 

análises e participação em testes interlaboratoriais.

• Alto desempenho em testes de proficiência: 
 - LAS Ponta Grossa – Rede de Laboratórios Bayer 2018 e BASF 2019.
 - LAS Toledo – Agrária 2018. 

• Competência dos responsáveis técnicos:
 - LAS Ponta Grossa (Juliana S. Bueno Veiga): eng. agrônoma especialista em Qualidade, 

Produção e Tecnologia de Sementes.
 - LAS Toledo (Saionara M. Tesser): eng. agrônoma mestre em Produção e Tecnologia de 

Sementes.

COMPROMETIMENTO
• Realização de pesquisas e estudos sobre cada safra.
• Utilização de metodologias que correspondam à situação de campo. 
• Envio de planilhas para conferência e avaliação de resultados.
• Prazo de entrega de resultados: 20 dias (metodologia específica para cada espécie).

INTERATIVIDADE 
• Geração de informações técnicas.
• Organização de encontros e fóruns entre os laboratórios do Paraná e de Santa Catarina.
• Treinamentos ofertados:
 - Análise de sementes
 - Vigor 
 - Tetrazólio 



O SUCESSO DE 
UMA GRANDE SAFRA 

COMEÇA PELA SEMENTE
O planejamento da safra é um fator de grande importância para 
o êxito da colheita. Por isso a Cooperativa de Produtores de 
Sementes Coprossel visando atender com excelência seus clientes, 
em comemoração a seu 28º aniversário, inaugura uma moderna 
Unidade de Beneficiamento de Sementes em Laranjeiras do Sul. Sua 
localização privilegiada, ás margens da BR 277, detém microclima 
ideal para garantir a melhor semente e com maior vigor.  

Sementes Coprossel, alta tecnologia 
garantindo safras extraordinárias 

Unidade de Beneficiamento da 
cooperativa Coprossel Sementes 
Trevo BR 277 e BR 158 – km 393

Laranjeiras do Sul – PR
Fone (42) 3635-1036 / (42) 3635-2519
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Artigo

Visão geral do Sistema Nacional de 
Sementes e Mudas: a importância 

dos dados e registros

POR VIRGÍNIA ARANTES FERREIRA CARPI*

“Os avanços em genética e tecnologia são 
disponibilizados ao agricultor após a avaliação de 
cultivares em ensaios de valor de cultivo e uso ou de 
adaptação, e também registro dos materiais no RNC.”

*Virgínia Arantes Ferreira Carpi
Coordenadora-geral de Sementes e Mudas – CGSM/DSV/SDA/MAPA

As informações provenientes dos 

sistemas oficiais dos órgãos de controle 

e regulação são uma importante fonte 

de subsídios para a tomada de decisões, 

seja para fins normativos, de fiscalização 

ou, simplesmente, de ordenamento de 

mercado.

O Sistema Nacional de Sementes 

e Mudas (SNSM), instituído pela Lei n° 

10.711, de 5 de agosto de 2003, com o 

objetivo de garantir a identidade e a 

qualidade do material de propagação 

produzido e comercializado no Brasil, 

contempla uma série de registros e sis-

temas que são provedores relevantes de 

informações.

Um exemplo é o Registro Nacional de 

Sementes e Mudas (Renasem), sistema 

que congrega as informações cadastrais 

de todos que atuam na produção, bene-

ficiamento, armazenamento, certificação, 

amostragem, análise, reembalagem e 

comercialização de sementes e mudas. 

Atualmente, o sistema Renasem conta 

com aproximadamente 30.638 registros.

Desse total, 2.200 correspondem 

a produtores de sementes e 4.663 a 

produtores de mudas, nas diferentes 

Unidades da Federação. Essas atividades 

de produção, embora mais concentradas 

nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 

estão presentes em todos os Estados e 

no Distrito Federal (Gráfico 1). Por sua 

vez, existem 15.457 comerciantes de 

sementes e mudas distribuídos em todas 

as Unidades da Federação.

Existem 27 entidades certificadoras e 

208 certificadores da produção própria 

credenciados no Renasem, localizados 

nas principais regiões produtoras de 

sementes e mudas.

A produção de sementes certificadas 

no país representa 29% do total, de acordo 

com os dados declarados de produção 

estimada no Sigef (Sistema de Gestão 

da Fiscalização), utilizado para declara-

ções de áreas e inscrição de campos de 

sementes. Isso demonstra o grande po-

tencial para incremento da certificação 

voltada ao mercado interno e também à 

exportação.

Segundo as informações do Sigef, 

as espécies de grandes culturas, como 

soja, milho, algodão, trigo, arroz e feijão, 

representam grande parte do volume 

de sementes produzidas no Brasil. Nas 

safras 2018/2018 e 2018/2019, a produção 

estimada de sementes foi da ordem de 

4.802.675 toneladas e 7.992.609 toneladas, 

respectivamente. Desse total, 69% e 97% 

corresponderam às sementes de grandes 

culturas nas mencionadas safras.

Os Estados que concentram a maior 

produção de sementes, segundo da- 

dos obtidos no SIGEF para as safras 

2018/2018 e 2018/2019, são Goiás, Mato 

Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do  

Sul, Paraná, Minas Gerais e Bahia (Grá- 

fico 2).

As atividades de produção, certifica-

ção, beneficiamento, armazenamento, 

amostragem, análise e reembalagem 

devem ser realizadas sempre sob a res-

ponsabilidade técnica de profissional, 

engenheiro agrônomo ou florestal, cre-

denciado no Renasem. Existem cerca de 

4.914 responsáveis técnicos credenciados 

no Renasem, distribuídos em todas as 

Unidades da Federação. Quanto aos 

amostradores, são aproximadamente  

413 credenciados.

Outra importante fonte de informa-

ções para o setor de sementes e mudas é 

o Registro Nacional de Cultivares – RNC, 

que habilita cultivares e espécies para 
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a produção e comercialização de sementes e 

mudas no país. Existem hoje mais de 39.316 ma-

teriais inscritos no RNC, distribuídos por grupo 

de espécies conforme o Gráfico 3.

Os avanços em genética e tecnologia são 

disponibilizados ao agricultor após a avaliação 

de cultivares em ensaios de valor de cultivo e 

uso ou de adaptação, e também registro dos 

materiais no RNC. Além disso, o RNC dispõe 

do cadastro de mantenedores habilitados para 

a produção de material básico das cultivares 

registradas, os quais são responsáveis pela ma-

nutenção de suas características. 

O Brasil possui cerca de 130 milhões de 

hectares cultivados com espécies forrageiras, 

60 milhões de hectares cultivados com espé-

cies produtoras de grãos e mais de 1 milhão de 

hectares com espécies olerícolas e ornamentais 

(Peske, S. T., 2017). Representa no negócio de 

sementes a terceira posição global, com um 

mercado estimado em 7,6 bilhões de dólares, 

atrás apenas dos EUA e da China (Abrasem, 

2017), sendo que as exportações de sementes 

do Brasil já superam as importações em valor 

(ISF, 2016). Possui em torno de 5.175.636 agri-

cultores, de acordo com o IBGE, 2016 – usuários 

de sementes e de mudas.

É necessário promover a adequação do Re-

gulamento de Sementes e Mudas à realidade do 

setor produtivo, tendo em vista a sua dinâmica, 

no sentido de incentivar o desenvolvimento 

sustentável da agropecuária, a segurança e a 

competitividade de seus produtos. Por esse 

motivo, encontra-se em processo de revisão o 

Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, que 

regulamenta a Lei de Sementes e Mudas, com ex-

pectativa de conclusão até o final de 2019. Nesse 

processo, as informações e dados dos sistemas 

oficiais e dos registros do Mapa serão utilizados 

no sentido de nortear o trabalho de atualização 

do regulamento, com os objetivos de promover 

a modernização e a desburocratização no setor 

regulatório de sementes e mudas, equilibrar o 

foco entre a fiscalização dos processos e da 

qualidade do produto final, otimizar a força de 

trabalho e a gestão de competências, aprimorar 

o processo de certificação de sementes e mudas, 

coibir a produção e comercialização de produto 

ilegal e assegurar as garantias de identidade e 

qualidade das sementes e mudas disponibiliza-

das no Brasil.                                                       v

38%
Ornamentais 

(14.918)

23%
Olerícolas 
(8.925)

24%
Grandes culturas 
(9.290)

4%
Frutíferas 
(1.629)

1%
Forrageiras 
(495)

7%
Florestais 
(2.791)

3%
Outros
(1.268)

TOTAIS

39.316

Gráfico 3
Inscrições por grupo de espécies no Registro Nacional de Cultivares – RNC

*Fonte: Próton, 2019. Dados atualizados em 18/06/2019

Gráfico 2
Produção estimada (%) de sementes por UF, nas safras 2018/2018 e 2018/2019

*Fonte: Sigef, 2019. Informações declaradas acessíveis no Painel Brasileiro de Sementes

 GO MT SC RS PR MG BA SP DF TO MS PI MA PA RO CE RR RN AL PE PB RJ ES AC AP AM SE

Gráfico 1
Produtores de sementes e de mudas inscritos no Renasem

*Fonte: Renasem, 2019

 UF PRODUTORES PRODUTORES
  DE SEMENTES DE MUDAS

 AC 2 14
 AL 1 14
 AP *** 2
 AM 7 48
 BA 122 119
 CE 28 134
 DF 13 14
 ES 12 448
 GO 405 99
 MA 11 11
 MG 355 1.424
 MS 104 38
 MT 176 45
 PA 25 88

 UF PRODUTORES PRODUTORES
  DE SEMENTES DE MUDAS

 PB 5 13
 PE 16 64
 PI 6 21
 PR 171 312
 RJ 2 43
 RN 8 27
 RO 6 164
 RR 2 7
 RS 312 236
 SC 139 301
 SE 1 35
 SP 249 921
 TO 22 21
 TOTAL 2.200 4.663
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Notas

Fórum Técnico da CSM
Anualmente, em diferentes regiões do Estado, vêm 

acontecendo os Fóruns Técnicos da Comissão de Sementes e 

Mudas do Paraná (CSM). Os encontros são momentos propícios 

para que os profissionais se atualizem sobre a legislação 

vigente, bem como sobre a tendência da produção de sementes 

no Brasil.

“Nossa presença como auditores é importante não apenas 

como participantes, mas porque precisamos saber do retorno, 

ver o que está acontecendo, contribuir com a discussão para 

melhorar o nosso trabalho”, avalia o superintendente do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Paraná, 

Cleverson Freitas. 

Os profissionais do órgão vêm participando desses momentos, 

assim como responsáveis técnicos e empresas que atuam no 

segmento de sementes e renomados cientistas. 

A Apasem tem sido uma das apoiadoras da CSM, contribuindo 

com a organização da programação que contempla palestras 

técnicas, discussões, intercâmbio de ideias e debates sobre a 

legislação vigente. v

Semente: propulsora 
do agronegócio

A Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes 

(Abrates) promove, de 14 a 17 de setembro de 2020, no Expo 

Unimed Curitiba, o “XXI Congresso Brasileiro de Sementes”.

Com o tema “Semente: propulsora do agronegócio”, o 

encontro vai reunir renomados palestrantes que participarão 

de painéis, sessões pôsteres com trabalhos científicos, bem 

como vão interagir com os participantes durante as inúmeras 

palestras que estão sendo programadas. Durante a realização 

do evento, haverá também show room tecnológico de novos 

produtos e serviços de empresas ligadas ao agronegócio. 

Realizado desde 1979, o CBSementes é o maior evento 

da área, reconhecido dentro e fora do país. Esta será mais 

uma oportunidade para técnicos, produtores, empresários, 

pesquisadores, docentes e estudantes de 

graduação e pós-graduação vinculados ao setor de 

sementes, além das principais empresas do setor, se 

atualizarem sobre as novidades do mercado. v 

Fique atento a 
detalhes no site 

 abrates.org.br  

Presidente da Apasem, Paulo Pinto, em explanação durante o Fórum Técnico da CSM 2019
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Associação

 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) 3398-0320

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

 BUSSADORI, GARCIA E CIA LTDA.
 Cornélio Procópio / PR
 Fone: (43) 3523-7618 – (43) 99144-0386

 C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 Palotina / PR – Fone: (44) 3649-8001 – (44) 3649-8607

 CAMP – COOPERATIVA AGRÍCOLA  
 MISTA PRUDENTÓPOLIS LTDA.
 Prudentópolis / PR
 Fone: (42) 3446-1336 – (42) 3446-1191

 CAPAL – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 Arapoti / PR – Fone: (43) 3512-1000

 CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
 Castro / PR – Fone: (42) 3234-8000 / 98827-1096

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

 COAGRU – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL UNIÃO
 Ubiratã /PR – Fone: (44) 3543-8800 / (44) 3543-8895

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

 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 Maringá / PR – Fone: (44) 3221-3000 / (43) 3265-2296

 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 / (42) 3228-3400 

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

 COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL
 Guarapuava / PR – Fone: (42) 3625-8247 / (42) 3625-8011 

 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) 3264-8860 / (45) 3264-8837 

 COOPERATIVA DE PRODUTORES DE SEMENTES COPROSSEL
 Laranjeiras do Sul / PR – Fone: (42) 3635-2519 / (42) 3635-1945

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

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

 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
 AGROPECUÁRIA – EMBRAPA

 Londrina / PR – Fone: (43) 3371-6004 – (43) 3371-6131  

Associados da Apasem
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 FRANCISCO SOARES RORATO E OUTROS
 Roncador / PR – Fone: (44) 3575-1276 

 FRÍSIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 Carambeí / PR – Fone: (42) 3231-9000 / (42) 3231-9068

 FUNDAÇÃO PRÓ-SEMENTES DE APOIO À PESQUISA
 Campo Mourão / PR – Fone: (44) 3529-2363

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

 GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA.
 Cambé / PR - Fone: (43) 3305-9300

 GERMINA PROD. E COM. DE SEMENTES S/A
 Marilândia do Sul / PR
 Fone: (43) 3464-1458 – (43) 3464-1339
 

 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) 3376-2260

 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 / 3294-7069 

 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 

 LIMAGRAIN BRASIL S/A
 Curitiba / PR – Fone: (41) 3090-7800

 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 / (46) 3232-1240
  

 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)  3464-1232 - (43) 2101-2500

 SEMENTES SOJAMIL LTDA.
 Chopinzinho / PR
 Fone: (46) 3242-8820 /  Fax: (46) 3242-8801

 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 – (43) 9 9846 2223 / 9 91121575
 Santo Antonio da Platina / PR – (43) 3534 0730 / 9 98071413

 SOUZA CRUZ S/A
 Rio Negro / PR – Fone: (47) 3641-7093

 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 / (43) 3321-5710 

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

Correção nutricional rápida 

Cientistas da Embrapa Soja (PR) desenvolveram um teste 
que avalia na lavoura de soja a concentração de potássio (K), 
macronutriente fundamental para o desenvolvimento das 
plantas. A avaliação permite corrigir possíveis deficiências 
nutricionais com agilidade, pois substitui as atuais análises 
laboratoriais convencionais mais demoradas. Os pesquisadores 
ressaltam, porém, que as análises laboratoriais continuam sendo 
importantes para a avaliação dos demais nutrientes.
Chamada de Fast-K, a tecnologia utiliza um medidor portátil 
que analisa uma solução líquida feita com folhas de soja. A 
partir desse material, o equipamento interpreta e apresenta os 
resultados na hora, dispensando a diagnose tradicional que tem 
de ser feita em laboratório.

Resultado 
A proposta do Fast-K é melhorar o manejo nutricional da soja. 

Tecnologia permite tomar decisões mais acertadas em relação à correção 
da deficiência de potássio na soja ainda na safra em curso

De acordo com o pesquisador da Embrapa, Adilson de Oliveira 
Júnior, “ao realizar o teste foliar no campo, a assistência técni- 
ca ganha tempo para tomar as decisões mais acertadas em 
relação à correção da deficiência de potássio ainda na safra em 
curso, uma vez que o potássio tem influência direta na produtivi- 
dade”, detalha o cientista.                                                                         v
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Nova direção 
A Apasem tem uma nova direção desde o início de 2019. À frente da instituição 
está o engenheiro agrônomo e presidente da Cooperativa Coprossel, de 
Laranjeiras do Sul, Paulo Pinto de Oliveira Filho. Entre os planos da Associação 
está a implantação de um novo planejamento estratégico. Para isso, um trabalho 
de campo está sendo realizado com todos os associados. Por meio desse 
diagnóstico, o plano será montado, levando-se em consideração as respostas 
a essa pesquisa. 

Paulo Pinto afirma que o sucesso do agronegócio começa na semente. “São 
muitas as inovações. O setor precisa ser vanguarda, defender as boas práticas, de 
maneira que toda a cadeia tenha ganhos. Não se consegue ter alta produtividade 
e melhorar rentabilidade utilizando sementes de baixa qualidade”, ressalta. 
E completa “O combate à pirataria de sementes continuará sendo uma das 
bandeiras de campanha da Apasem, porém, evidenciando a importância de 
uma semente de boa qualidade”. Outra frente de trabalho será o fortalecimento 
da cadeia de produção de forma sustentável. A Associação estará à disposição 
de todos os setores, públicos ou privado, para que, em conjunto, seja possível 
alavancar o crescimento e o profissionalismo na produção de sementes por 
meio de transferência de tecnologias, buscando gerar renda a quem se dedica 
ao setor.                                                                                                                           v
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A equipe eleita para o triênio 2019/2021 

DIRETORIA EXECUTIVA
 Presidente PAULO PINTO DE OLIVEIRA FILHO
 Vice-presidente HENRIQUE MENARIM
 1º secretário JOSEF PFANN FILHO
 2º secretário ANTONIO ALBERTO G. SILVA
 1º tesoureiro ROBERTO DESTRO
 2º tesoureiro GUSTAVO MONTANS BAER

CONSELHO FISCAL
 Titulares FLAVIO ENIR TURRA
  RALF UDO DENGLER
  LEANDRO CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
 Suplentes ROMILDO BIRELO
  GENÉSIO MAGNONI BORTOLI
  ANDRE BOFFO

Associação
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Silos Roma é uma empresa que atua 
há 25 anos no agronegócio, fabricando 
e comercializando equipamentos para 

unidade de beneficiamento de sementes.

Rua Antonio Guerino Codato, 231
Parque Industrial José Garcia Gimenez

Cambé - PR - CEP 86183-764
www.silosroma.com

Facilidade no Campo

POR EVERSON MIZGA
Em constante 

evolução, informações 
sobre zoneamento 
agrícola de risco 

climático ganham 
versão em aplicativo 

Zarc, agora na 
palma da mão 

O produtor brasileiro tem em mãos 

nos dias de hoje uma poderosa ferramen-

ta que o ajuda a definir as melhores datas 

para o plantio de sua lavoura, levando em 

consideração os menores riscos de frus-

tração de safra provocada por condições 

ambientais adversas. Essa ferramenta de-

nominada Zoneamento Agrícola de Risco 

Climático (Zarc), em constante evolução 

há duas décadas, agora ganha sua versão 

mobile, podendo ser acessada por meio 

do aplicativo Zarc Plantio Certo, lançado 

no final do primeiro semestre de 2019. 

Desenvolvido pela Embrapa em con-

junto com diferentes outros parceiros, o 

Zarc é considerado hoje um dos serviços 

que mais atendem às demandas de in-

formações para o profissional do campo. 

Por meio dele é possível ter acesso ao 

mapeamento das áreas produtivas de 

mais de 44 culturas para cada município 

brasileiro. Os estudos envolvem clima, 4
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Facilidade no Campo

Aplicativo indica as 
datas de plantio em 
que há menor risco de
frustração de safra 
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solo e grupos de cultivares, a partir de 

uma metodologia da própria Embrapa 

adotada pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) como 

instrumento de política agrícola.

É por meio dessa ferramenta que o 

produtor tem acesso aos programas do 

Governo Federal Proagro, Proagro Mais 

e Subvenção Federal ao Seguro Rural 

Privado (PSR), os quais exigem a consulta 

ao Zarc como requisito à adesão. Para os 

produtores que dependem do Proagro ou 

do Seguro como garantia de crédito, além 

de ser uma proteção, é uma forma de po-

der acessar o crédito rural. Estima-se que 

somente o Proagro teve uma economia 

superior a R$ 2,5 bilhões em 2018, graças 

à segurança ao investimento proporcio-

nada pelas informações do zoneamento. 

Estudos divulgados pela Embrapa 

mostram ainda que o Zarc possibilitou  

uma economia de cerca de R$ 16,8 bi-

lhões para o agronegócio brasileiro em 

2018, protegendo o país de perdas de 

safras e das consequentes indenizações 

securitárias que elas provocariam. 

“Baseado em dados climáticos his-

tóricos, o Zoneamento indica as datas 

de plantio em que há menor risco de 

frustração de safra provocada por condi-

ções ambientais adversas, ou seja, orienta 

o produtor e o agente financiador sobre 

as épocas e regiões mais adequadas 

para plantar, gerando maior segurança”, 

explica a pesquisadora Silvia Massruha, 

chefe-geral da Embrapa Informática 

Agropecuária.

De 1996, quando o Zarc foi adotado 

pelo Proagro, até 2018, o programa pa-

gou mais de R$ 14 bilhões em indeniza-

ções. A estimativa do Balanço Social da  

Embrapa é que esse valor seria mais de 
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R$ 40 bilhões maior se não houvesse a 

tecnologia.

Em constante evolução 

Desde a implantação, o Zarc vem sen-

do ampliado e atualizado para atender às 

demandas para novas áreas produtoras, 

cultivares e sistemas de produção. A po-

lítica do zoneamento é de acompanhar 

as transformações da agricultura. Além 

de impactos diretos, reduzindo perdas, 

existem impactos indiretos significativos 

com difusão de informação, qualificação 

e tecnificação da produção.

O Ministério da Agricultura publica 

periodicamente portarias com as reco-

mendações do Zarc. Essas informações, 

desde o final do primeiro semestre de 

2019, agora podem ser facilmente aces-

sadas por dispositivos móveis. 

Por meio do aplicativo Zarc Plantio 

Certo, produtores rurais e outros agen-

tes do agronegócio poderão acessar 

informações do programa utilizando 

tablets e smartphones. “É um aplicativo 

desenvolvido no âmbito do Zarc para ser 

instrumento de política agrícola e gestão 

de riscos na agricultura. Ele permite que o 

produtor rural tome decisões baseado em 

conteúdo digital, na palma da mão e de 

forma ágil. Facilita em muito a obtenção 

de informações sobre a melhor janela 

de plantio. É o produtor rural na era da 

Parcerias
>> Uma das principais bases de informação para o planejamento da produção, o Zarc é executado pela Embrapa e parceiros há mais de 20 

anos – Agência Nacional de Águas (ANA); Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater); Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC-SP); Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA); Instituto Agronômico do Paraná (Iapar); Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); 
Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga); Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). 

>> Baseado em séries históricas, ele permite identificar as janelas de plantio em que há menor chance de frustração de safra devido a 
eventos climáticos adversos para mais de 40 culturas agrícolas e sistemas de produção, em todos os municípios do território nacional. 
O atendimento às recomendações do Zarc é obrigatório para o agricultor acessar os recursos do Programa de Garantia de Atividade 
Agropecuária (Proagro), do Proagro Mais, destinado à agricultura familiar, e do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR).

agricultura digital”, afirma a pesquisadora 

Silvia Massruha. 

O aplicativo atende a um conjunto de 

ações da Secretaria de Política Agrícola 

do Mapa para a modernização do Zarc. 

Até então, as informações do zoneamento 

eram divulgadas somente por meio de 

tabelas publicadas em portarias do Diário 

Oficial da União ou no site do ministério. 

Com a nova ferramenta, a consulta passa 

a ser mais rápida e de fácil compreensão. 

“O usuário seleciona quatro variáveis: 

município, tipo de solo, cultura e ciclo da 

planta. A partir daí, o sistema apresenta 

a época do ano mais indicada para a se-

meadura e as taxas associadas de risco de 

perdas – até 20%, 30% e 40%”, exemplifica 

a pesquisadora. 

O aplicativo contempla ainda dados 

disponibilizados pelo sistema Agritempo 

e pela plataforma AgroAPI Embrapa, ofe-

recendo análises mais detalhadas sobre 

as condições de armazenamento de água 

no solo a partir da data de semeadura in-

formada pelo usuário. Também é possível 

visualizar os dados sobre precipitação, 

número de dias sem chuvas e as tempe-

raturas mínima e máxima, por decêndios. 

O aplicativo Zarc Plantio Certo foi 

desenvolvido para o sistema operacional 

Android e está disponível gratuitamente 

na loja de aplicativos da Embrapa. Nos pri-

meiros dias pós-lançamento, mais de 3 mil 

pessoas baixaram o app em seus dispositi-

vos. A intenção é disponibilizá-lo também 

para outras plataformas como o IOS. v
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POR ELOY OLINDO SETTI

Em defesa da 
pulverização 

AÉREA 

No ano de 1947, o piloto Clóvis  

Candiota e o engenheiro agrônomo 

Leôncio Fontelle realizaram a primeira 

pulverização aérea nos campos de 

Pelotas (RS), visando controlar os gafa-

nhotos, marcando o início de uma nova 

forma mais eficiente e de menor custo 

no controle de pragas e doenças em 

grandes áreas.

De lá para cá, a técnica evoluiu a 

passos largos. Hoje, a aviação agrícola 

é regida pelo Decreto de Lei 917 (1969) 

e regulamentada pelo Decreto 86.765 

(1981), sendo a emissão do registro das 

empresas e pilotos de responsabilidade 

do Ministério da Agricultura. A atividade 

foi regulamentada de forma a evitar a 

contaminação de fontes de água, apli-

cadores, agricultores e aglomerados ur-

banos. Sua desobediência pode resultar 

em multas de até 100 salários mínimos e 

suspensão ou cancelamento do registro 

da empresa.

PL quer proibir 
pulverização no PR
Apesar de regulada por lei federal, a 
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Importância, 
eficácia e 
segurança 
do uso de 

aeronaves e 
drones na 
lavoura

Aeronaves no país 
O Brasil tem 2.194 aeronaves

(2ª maior frota do mundo)

253
empresas do setor

585
operadores privados (produtores e cooperativas) 

• Mato Grosso: 494 aeronaves 
• Rio Grande do Sul: 427 aeronaves

• São Paulo: 317 aeronaves
• Goiás: 287 aeronaves
• Paraná: 134 aeronaves

• Mato Grosso do Sul: 125 aeronaves
• Bahia: 90 aeronaves

• Outros Estados: total de 320 aeronaves

*Fonte: Sindag

atividade está sendo colocada em cheque 

em alguns Estados. No Paraná, o deputa-

do Tadeu Veneri, do PT, apresentou o PL 

2/2018, aprovado na Comissão de Cons-

tituição e Justiça, que pretende proibir 

a pulverização aérea no Estado. Mas as 

instituições ligadas ao agronegócio rea-

giram de forma veemente, afirmando que 

uma lei estadual é inconstitucional e não 

pode se sobrepor à Legislação Federal. 

Faep, Ocepar e Adapar já se posicionaram 

contra e acreditam que o projeto será 

rejeitado na votação em plenário.

Documento elaborado conjunta-

mente pela Faep e Adapar foi enviado a 

todos os deputados estaduais, justificando 

jurídica, técnica e ambientalmente que a 

pulverização aérea é eficiente e funda-

mental para a agricultura do Paraná. O 

projeto de lei “traz preocupação para o 

setor responsável por ser um dos pilares 

da economia do Estado e por gerar milha-

res de empregos”, destaca o presidente da 

Faep, Ágide Meneguette. 

Documento da Ocepar afirma que 

“cercear o produtor de uma alternativa 

útil, pelo mau uso de outros, é o mesmo 

que proibir o uso de automóveis porque 

pessoas embriagadas dirigem”.

O presidente da C.Vale, de Palotina, 

Alfredo Lang, afirma que a pulverização 

aérea é feita obedecendo a critérios como 

velocidade do vento, altura do solo ou 

distância mínima de áreas de risco, para 

evitar problemas. 

Lang foi responsável pela implantação 

da pulverização aérea de agroquímicos 

na cooperativa, com frota própria de avi-

ões, existente até hoje. São cinco aerona-

ves agrícolas, modelo Ipanema, quatro das 

quais em operação no Paraná e uma em 

Mato Grosso do Sul. Desde 1979, quando 

entrou em operação, a aviação agrícola 

da C.Vale já pulverizou mais de 3 milhões 

de hectares. A cooperativa possui oficina 

homologada pela Agência Nacional de 

Aviação Civil (Anac). “Na prática, uma 

eventual proibição do uso do avião vai 

dificultar o controle de pragas e doen-

ças, aumentar o custo para o produtor 

e provocar perdas de produtividade por 

amassamento de plantas”, afirma.          v 4

Pulverização aérea em 
campos da Cooperativa C.Vale
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Se os aviões e helicópteros de pulveri-

zação aérea são viáveis economicamente 

apenas em grandes áreas, os drones ou 

VANT (sigla de Veículo Aéreo Não Tripu-

lado) estão chegando e prometem alterar 

definitivamente o setor. Por enquanto, 

em função das limitações impostas pela 

legislação, que dificulta a operação 

de equipamentos pesando mais de 25 

quilos, os drones são utilizados de forma 

complementar. 

“O drone faz com facilidade o que o 

trator e o avião não fazem. Garante qua-

lidade na aplicação localizada no meio 

de uma lavoura, sob uma rede de alta 

tensão”, afirma Enio Daniel Machado de 

Freitas, diretor técnico e sócio da Arpac, 

única fabricante brasileira com drones no 

mercado, que nasceu em 2014 junto à in-

cubadora do Parque Tecnológico Tecno-

sinos, da Unisinos, em São Leopoldo (RS). 

A empresa atua apenas com a loca-

ção dos serviços de monitoramento e 

Os drones 
estão chegando

aplicação de agrotóxicos com drones de 

até 25 quilos. Voando com 12 litros de 

químicos, o drone tem autonomia de 34 

minutos e pode cobrir, em um único dia, 

até 100 hectares. E o biodrone, um VANT 

utilizado na aplicação de produtos para 

controle biológico de pragas, pode cobrir 

até 1.000 hectares por dia.

Tecnicamente, é possível fazer pulve-

rizações aéreas com drones da classe 1 

(acima de 150 quilos), com capacidade 

para carregar mais de 80 litros de fertili-

zantes foliares ou agrotóxicos, o que exige 

um complexo processo de certificação, 

similar ao de aeronaves tripuladas. 

Drones da classe 2 (de 25 a 150 quilos) 

devem obedecer a requisitos técnicos e 

estar registrados nos órgãos de controle. 

Os da classe 3 (até 25 quilos) devem ser 

cadastrados na Anac (Agência Nacional 

de Aviação Civil) e seguir a legislação 

referente à classe.

O paranaense Grupo Positivo está 

desenvolvendo o Eleva Spray 150, com 

capacidade para 75 litros de químicos e 

autonomia de duas horas de voo. Medin-

do 5,5 x 5,5 x 1,5 m, é considerado o maior 

VANT do planeta na categoria agrícola e 

seu desenvolvimento obedeceu à legisla-

ção mais rígida do mundo no setor, que é 

a europeia. Porém, não há data prevista 

para o lançamento.

O mercado de drones é promissor 

porque os equipamentos, dotados de 

câmeras de alta definição, podem ser 

empregados na estimativa da produção, 

na identificação de pragas e doenças, no 

desenvolvimento das lavouras, em levan-

tamentos para elaboração de projetos de 

conservação de solo, no mapeamento de 

falhas na adubação, irrigação e correção 

do solo.

O alto custo de um drone da classe 

3, em torno de R$ 150 mil, determina sua 

utilização apenas sob a forma de locação 

de serviços ou por grandes empresas.   v

Um drone utilizado na aplicação de produtos para controle biológico de pragas, pode cobrir até 1.000 hectares por dia
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