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Editorial

Um mundo de 
profundas mudanças 

Paulo Pinto de Oliveira Filho
Presidente da APASEM

O agronegócio paranaense iniciou 2020 

com uma grande expectativa sobre a maior 

colheita de grãos já vista em sua história. Isso 

se confirmou e o Paraná chegou a retirar dos 

campos cerca de 41 milhões de toneladas. 

Sabemos que muito da responsabilidade da 

quebra desses recordes está justamente na 

utilização de sementes de qualidade e certi-

ficadas. 

Cada vez mais, o mercado sementeiro 

do Estado tem se esmerado para ofertar as 

melhores alternativas para os produtores. 

E o resultado aparece na produtividade, nos 

números e no desenvolvimento econômico. 

Semente de qualidade é o começo de todo o 

êxito no campo. Nós, da APASEM, defendemos 

diuturnamente essa premissa. Prestes a com-

pletar 50 anos de trajetória, a Associação tem 

papel fundamental nesse desenvolvimento, um 

trabalho creditado a todos os diretores que já 

passaram pela instituição nesse período. 

Hoje o profissional do campo 
está atento a todas as tendências e 
mudanças. As ferramentas tecno-
lógicas disponíveis o ajudam na 
labuta diária. E o futuro deve ser ainda

mais promissor – com a estimativa da chegada 

do 5G ao Brasil, em 2021, a chamada “Internet 

das Coisas” vai se materializar e muito da tec-

nologia que hoje conseguimos imaginar quando 

vemos ou lemos alguma reportagem, de fato, 

estará na palma de nossas mãos, mudando nos-

sa forma de nos relacionarmos com as coisas. 

Certamente isso vai contribuir para o avanço 

dos trabalhos na produção de sementes. 

Um estudo realizado pela Associação 

Brasileira dos Produtores de Sementes de 

Soja (ABRASS) e pela Basf, com o auxílio da 

consultoria Blink Projetos Estratégicos, iden-

tificou oportunidades para os próximos dez 

anos para o agronegócio como um todo. O 
estudo das macrotendências está 
dividido em três grupos: insumos 
e indústria; produção e trans-
formação digital; e oferta versus 
demanda. A Revista APASEM traz detalhes 

sobre esse assunto na reportagem de capa 

desta edição. 

Uma ótima oportunidade para também 

estar antenado ao que o mercado de sementes 

irá disponibilizar nos próximos anos estará no 

21º Congresso Brasileiro de Sementes (CBS), 

que acontece em Curitiba, em 2021. A APASEM 

é apoiadora desse que é considerado o maior 

evento do setor no país. Desde já, convida-

mos todos a reservarem suas agendas 

e virem participar conosco desta 

jornada em torno de diferentes 

discussões que envolvem o 

fascinante setor sementeiro 

brasileiro. Boa leitura! v
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Entrevista

Semente como 
vetor do sucesso 
do agronegócio 

Revista APASEM: Como é a relação do 
Governo com o agronegócio paranaense, 
em especial com o setor sementeiro aqui 
presente, e o que já foi possível desenvolver 
em conjunto? 

Carlos Massa Ratinho Junior: O setor 
sementeiro, por desenvolver materiais de 
reprodução e propagativos, especialmente 
na forma de sementes de alta qualidade 
e de potencial produtivo, tem grande res-
ponsabilidade e crédito pelo sucesso do 
desempenho do nosso agronegócio. Pro-
curamos manter uma relação amistosa e 
proativa com todos os elos do agronegócio, 
simplificando procedimentos, reforçando 
ações de controle de qualidade onde haja a 
necessidade da presença de algum agente 
público, mas criando um ambiente favorá-
vel ao trabalho. O agronegócio representa 
mais de um terço do produto paranaense, 
emprega centenas de milhares de pessoas 
no campo e nas agroindústrias e contribui 
com mais de 70% de todas as divisas gera-
das no esforço exportador. 

RA: Quais foram as principais medidas 
adotadas no comércio internacional para 
que os produtos cultivados no Paraná 
tenham espaço em outros países, abrindo 
novos mercados? 

CMRJ: Fizemos intervenções importan-
tes desde o início de nosso governo, pro-
curando aumentar a eficiência dos portos 
paranaenses, a velocidade de embarque e 
reduzir os custos operacionais, tornando 
Paranaguá competitivo. Além disso, man-
temos intensas e profícuas relações com a 
ministra da agricultura, Teresa Cristina, no 
sentido de apoiá-la na abertura de novos 
mercados para a produção paranaense. 
Afinal, mais de 70% do que exportamos têm 
origem no campo e, por isso, é importante 
termos um comércio ágil, livre de amarras, 
com bons protocolos. Eu mesmo, antes da 
pandemia, fui por três vezes ao exterior para 
ampliar o relacionamento do Paraná com 
o mundo, atrair investidores e prospectar 
oportunidades comerciais.

“Quando assumi o Governo, decidi melhorar as condições da 
pesquisa agrícola paranaense, que, ao longo dos anos, deu 

contribuições relevantes para o avanço da agricultura. 
Fundimos pesquisa e assistência para viabilizar a reposição de 

profissionais e redefinir o escopo dos estudos, trazendo a decisiva 
participação do setor privado na definição daquilo que deve ser 
trabalhado.” A afirmação é do governador do Estado do Paraná, 

Carlos Massa Ratinho Junior, sobre mudanças no Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Paraná (IDRPR), em entrevista exclusiva 

para a edição 2020 da Revista APASEM. Além desse tema, 
assuntos como “sementes certificadas”, “investimentos” e 
“infraestrutura estadual” também estiveram na pauta. 

ACOMPANHE OS PRINCIPAIS TRECHOS DESTA CONVERSA. 4
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Entrevista

RA: Quanto à infraestrutura, 
o que se tem de projetos para me-
lhorar o transporte, a logística e a
segurança nas estradas? Como será 
o novo modelo de pedágio?

CMRJ: Eficiência de infraestrutu-
ra e de logística é fundamental para o 
sucesso competitivo do agronegócio 
paranaense. Além dos investimentos 
no Porto de Paranaguá, estão em 
curso novas moegas, carregadores, 
esteiras e novos portos privados 
começam a sair do papel. Estamos 
mantendo as rodovias em condi-
ções de trafegabilidade. Buscamos 
empréstimos para financiar grandes 
intervenções em duplicações de tre-
chos, terceiras faixas e obras rodo-
viárias historicamente travadoras do 
desenvolvimento como as PRs 280, 
323, 092 e a Rodovia dos Minérios. 
Definimos com a União o modelo das 
concessões de obras e manutenção 
de rodovias, buscando obras no início 
dos contratos e redução das tarifas 
de pedágio. Ajustamos com a Justiça 
acordos de leniência com empresas 
que tiveram problemas de corrupção 
para a execução de duplicação e 
obras como, por exemplo, na BR-277 
e no Trevo Cataratas, em Cascavel. 
Fizemos um ajuste entre a Ferroeste 
e a Rumo para aumentar o volume e 
a eficiência do trecho entre Cascavel 
e Guarapuava, seja no transporte de 
grãos ou de contêineres de proteína 
animal.

RA: Quais têm sido os projetos 
acompanhados e apresentados 
na pesquisa voltada ao desenvol-

vimento de novas cultivares que 
entram nos campos paranaenses? 
Investimentos?

CMRJ: Atualmente, dos 112 pro-
jetos de pesquisa em execução no 
IDR-Paraná, 27 são de melhoramen-
to genético. Como resultado dos 
projetos de melhoramento genético 
em execução desde a fundação do 
Iapar, foram colocadas 214 novas 
cultivares à disposição dos agriculto-
res paranaenses e de outros Estados 
da Federação, além de alguns países 
da América Latina (cultivares de tri-
go, milho e feijão), da Europa (aveia 
Iapar-61 IPR Tuiuiú) e Ásia (arroz 
Iapar-9, cultivado na China).

Em relação aos investimentos, 
vivemos uma situação de restrições 
orçamentárias, que exige grande 
responsabilidade do administrador 
público. Mas conhecemos a realidade 
e trabalhamos diariamente para con-
seguir melhoria econômico-finan-
ceira no Estado, visto que sabermos 
da necessidade que os projetos têm 
de investimentos em equipamentos 
como semeadoras e colhedoras de 
parcela, veículos adaptados para o 
transporte desses equipamentos, ba-
lanças eletrônicas, determinadores 
de umidade, contadores de sementes 
e Unidade de Beneficiamento de Se-
mentes Genéticas. Também é de nos-
so conhecimento a necessidade de 
câmaras frias para conservação de 
recursos genéticos, que constituem a 
base da variabilidade genética para 
desenvolvimento de novas cultiva-
res, essenciais para a diversificação 
e sustentabilidade da agricultura. A 

perda desses recursos pode afetar 
programas de melhoramento gené-
tico de relevância para o Estado, com 
impacto direto na geração de renda 
e sustentabilidade da agricultura. 
A estrutura física para a conser-
vação dos recursos genéticos do  
IDR-Paraná foi financiada pela 
FINEP, em 2008, sendo que os equi-
pamentos seriam adquiridos pelo 
instituto. No entanto, até o momento, 
os equipamentos, que se constituem 
em duas câmaras frias – uma para 
conservação de sementes a curto 
prazo (seis anos), orçada em R$ 800 
mil, e outra para conservação de 
sementes a longo prazo, orçada em 
R$ 1,2 milhão –, não foram adqui-
ridos, apesar dos esforços perante 
órgãos financiadores. O aporte 
desses recursos permitirá a ade-
quada conservação de boa parte da 
biodiversidade agrícola do Estado do 
Paraná, o desenvolvimento de novas 
cultivares de espécies de interesse 
atual, tais como feijão, milho, trigo, 
triticale e aveia, e espécies com po-
tencial futuro, tais como crotalária, 
grão-de-bico, forrageiras e plantas 
medicinais. Outra demanda desses 
programas de melhoramento é a 
reposição de mão de obra, principal-
mente de pesquisadores e pessoal de 
apoio técnico. É algo que está nos 
planos e que depende do fôlego or-
çamentário e de liberação do Estado 
diante dos limites impostos pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

RA: Em relação ao Iapar (IDR)? 
CMRJ: O Instituto de Desenvol-

vimento Rural do Paraná-Iapar-
-Emater (IDR-Paraná) é fruto da
união de quatro instituições até
então autônomas: Instituto Agro-
nômico do Paraná (Iapar), Instituto
Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater), Companhia 
de Desenvolvimento Agropecuário
do Paraná (Codapar) e Centro de
Referência em Agroecologia (CPRA).
Cada uma delas tinha grande impor-

“O aporte desses recursos permitirá a adequada 
conservação de boa parte da biodiversidade agrícola 

do Estado do Paraná, o desenvolvimento de novas 
cultivares de espécies de interesse atual, tais como 
feijão, milho, trigo, triticale e aveia, e espécies com 

potencial futuro, tais como crotalária, grão-de-bico, 
forrageiras e plantas medicinais.”
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Entrevista

tância na missão que exercia, mas, 
como existiam de forma autônoma, 
atuavam da mesma maneira. Com a 
junção, o Estado integrou no mesmo 
espaço e na mesma ideia a excelência 
da pesquisa, da assistência técnica 
e extensão rural, da agroecologia e 
do fomento, sem perda da essencia-
lidade de cada uma. Pelo contrário, 
a tendência é que haja potencializa-
ção. Ao levar pesquisa e extensão de 
forma conjunta para mais próximo 
do agricultor, conseguimos entregar 
um serviço com mais qualidade, be-
neficiando a agricultura paranaense e 
adequando-a à realidade. E, de outro 
lado, pesquisador e extensionista 
contribuem reciprocamente para o 
crescimento de ambos. No caso do 
desenvolvimento de sementes de 
feijão, trigo e uma infinidade de outras 
variedades, que é uma especialidade 
dos pesquisadores, agora ganha ain-
da mais importância social. Unidos 
aos extensionistas, os pesquisadores 
podem testar as sementes não ape-
nas em laboratórios ou nas estações 
de pesquisas e unidades próprias 
distribuídas em todos os polos do 
Estado, mas conseguem chegar pró-
ximo ao produtor, que é o sujeito e 
o destinatário dessas pesquisas. E 
sempre seguindo todas as normas 
estabelecidas pela ABRASEM. 

O IDR-Paraná, que foi criado no 
final do ano passado, já está tra-
balhando de forma muito estreita 
com sindicatos, associações, uni-
versidades, empresas de pesquisa e 
extensão e outras entidades, visando 
à integração de todo o setor rural e, 
como seu próprio nome expressa, 
levar o desenvolvimento ao campo. 
O instituto tem direcionado seus 
projetos para construir e entregar 
soluções qualificadas em relação 
às demandas tecnológicas e de sus-
tentabilidade cada vez mais exigidas 
pelos produtores, como o bom manejo 
de águas e solos, as técnicas de irri-
gação, o desenvolvimento de agrope-
cuária sustentável e a mecanização 

e automação da propriedade. O IDR-
-Paraná também pensa e quer fazer 
negócios. Há parceiros que podem 
contribuir em muito com o avanço da 
agropecuária paranaense. Se houver 
uma estratégia de mercado, cada 
projeto desenvolvido pode ganhar 
em proporção e ser mais valorizado, 
inclusive melhorando ainda mais a 
classificação de produtos no Porto 
de Paranaguá e os que são entregues 
à população, particularmente nos 
programas sociais. Entre as ações do 
instituto também está a comerciali-
zação de tecnologias com variedades 
de sementes. Para isso, é preciso 
pesquisar e criar. O IDR-Paraná está 
continuamente produzindo sementes, 
nunca vai abdicar de lançar cultivares 
de frutas, hortaliças, tubérculos e o 
que mais for importante para o meio 
rural e o meio urbano, onde as hortas 
ganham espaço.

RA: Tem acompanhado a proble-
mática vivida no campo que envolve 
a pirataria de sementes e o que é 
possível fazer para ajudar a barrar 
essa prática?

CMRJ: Essa questão de sementes 
irregulares nos preocupa sempre, 
como toda pirataria, pois prejudica 
quem tem vontade de trabalhar de 
maneira justa e honesta. No caso 
de sementes, essa preocupação 
soma-se ao potencial da perda de 
qualidade no alimento, fazendo com 
que o próprio consumidor seja lesa-
do. Porém, a questão de fiscalização 
dos campos de produção e do uso de 
sementes é atribuição do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, com o qual, sempre que 
as circunstâncias exigem, tratamos 
desse tema. A Adapar, por sua vez, 

atua de forma bastante acentuada 
na fiscalização do comércio e do 
trânsito de sementes, que são suas 
atribuições. Por ser material de pro-
pagação, é um produto alvo de veri-
ficação tanto nos postos instalados 
nas divisas com os Estados quanto 
se estiver em circulação pelo Paraná. 
A fiscalização exige que o transpor-
tador apresente, no mínimo, a nota 
fiscal e o termo de conformidade. Se 
não houver, imediatamente a carga 
é barrada e são tomadas todas as 
medidas previstas na legislação. O 
que os técnicos de campo observam 
é que a circulação de material pirata 
ocorre, sobretudo, entre os produto-
res de sementes piratas e o produtor 
rural. Nesse caso, é emitida uma nota 
de grão e não de semente, tornando 
mais difícil identificar esse tipo de 
material pirata no comércio. Os fis-
cais são orientados para irem até a 
propriedade fazer a constatação do 
uso se houver desconfiança de que 
o material registrado na nota fiscal 
como grão será plantado. No entanto, 
se isso for constatado, a Adapar não 
tem atribuição de autuação, porque a 
fiscalização do uso de semente tam-
bém é competência do Ministério da 
Agricultura. Resta, então, aos fiscais 
do órgão estadual fazer denúncia 
ao Ministério. Ao lado da questão de 
comercialização irregular de semen-
tes, também há preocupação com a 
defesa agropecuária em si, como em 
casos do recebimento de sementes 
de origem desconhecida, verificado 
em 2020 no Estado. Nessa situação, 
por exemplo, os fiscais do Estado 
trabalham para evitar a introdução 
de pragas que possam prejudicar as 
culturas exploradas pelos agriculto-
res paranaenses.   v

“Essa questão de sementes irregulares nos 
preocupa sempre, como toda pirataria, pois 
prejudica quem tem vontade de trabalhar de 

maneira justa e honesta.”
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Encontro

Congresso Brasileiro de 

SEMENTES
POR TALITA VANSO

Em sua 21ª edição, o evento está marcado 
para ocorrer na cidade de Curitiba em 2021

Com o tema “Semente: Propul-

sora do Agronegócio”, será realizada 

em 2021, na cidade de Curitiba, a 

21ª edição do Congresso Brasileiro 

de Sementes (CBS). Considerado o 

maior evento da área e promovido 

pela Associação Brasileira de Tecno-

logia de Sementes (ABRATES), o con-

gresso reunirá técnicos, produtores 

rurais, empresários, pesquisadores, 

docentes e estudantes. 

Durante quatro dias serão diver-

sos painéis, palestras, conferências, 

vitrine tecnológica e simpósios. 

“Semente é sinônimo de vida 

e é a partir dela que se começa a 

implantação de uma nova geração, 

lavoura, pomar etc. Queremos tra-

zer para a pauta do CBS assuntos  

como conservação de sementes  

e banco de germoplasma, por  

2021: Encontro reunirá técnicos, produtores rurais, empresários, pesquisadores, docentes e estudantes em Curitiba 
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Encontro

Inscreva-se em
www.cbsementes.com.br

exemplo, que são verdadeiros tesou-

ros e indispensáveis para a susten-

tabilidade”, explica o presidente do 

congresso, Fernando Henning, que 

também é o atual vice-presidente da 

ABRATES. 

Henning classifica o congresso 

como um encontro eclético que  

traz inúmeras oportunidades para 

profissionais e estudantes, além de 

discutir assuntos do momento, des-

mistificando novidades do mercado 

e suas tendências. Pela primeira vez, 

desde sua criação, em 1979, parte 

do evento está sendo organizada 

por estudantes de graduação e pós-

-graduação que atuam no setor de 

sementes.  “É um momento único que 

esses jovens têm de estar perto de 

uma das maiores discussões sobre 

sementes no Brasil. Nós também es-

tamos aprendendo muito com todos 

eles. A troca de informações está 

sendo bastante rica”, comemora o 

presidente. 

Presencial ou não 

Como a pandemia do Covid-19 

ainda é uma preocupação e gera 

muitas dúvidas, a organização decidiu 

por manter o espaço Expo Unimed, 

em Curitiba, como local da realização 

do evento com ressalvas: um Plano 

B precisou ser montado e colocado 

como alternativa. Caso a pandemia 

não permita, já existe uma organiza-

ção para realizar o encontro de forma 

totalmente online.  v

Pela primeira vez, desde sua 
criação, em 1979, parte do evento 

está sendo organizada por 
estudantes de graduação e 
pós-graduação que atuam 

no setor de sementes.  
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História

POR EVERSON MIZGA  
COLABOROU EUGENIO BOHATCH

Criada em 1971, Associação comemora seu jubileu de ouro celebrando inúmeras 
conquistas ao longo dos anos para o setor de sementes e mudas do Paraná 

Em 21 de agosto de 2021, a Asso-

ciação Paranaense dos Produtores 

de Sementes e Mudas (APASEM) 

completará 50 anos de trajetória no 

cenário do agronegócio do Paraná. 

Sua atuação contribui diretamente 

para a evolução constante do setor 

sementeiro e de mudas estadual. O 

trabalho diário desde a sua fundação 

é focado no desenvolvimento, na 

segurança e nas necessidades con-

temporâneas de quem atua na área. 

“Olhando para a trajetória da As-

sociação, percebe-se claramente que 

a instituição nunca foi morna. Pelo 

anos de atuação 
da APASEM

Reunião da APASEM, 
Laboratório Toledo, direção 

Gerson Gonçalves, década de 1980
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contrário, sempre fomentou temas e 

esteve à frente de pautas importan-

tes que impactam o setor. Essa pro-

atividade é uma característica muito 

forte quando se fala em APASEM. O 

pulso firme da Associação é algo que 

se reflete na evolução constante 

do setor sementeiro paranaense e 

brasileiro”, analisa o presidente da 

APASEM, Paulo Pinto de Oliveira Filho. 

Essa visão da atual administração 

é algo que veio sendo passado ao 

longo de suas mais de 20 gestões, 

não sendo deixado de lado por seus 

líderes. Documentos em arquivo 

da Associação mostram discursos 

alinhados a esse ideal e que foram 

proferidos  pelos primeiros  presi-

dentes da instituição, como Rubens 

Buschman (1973) e Fernão Accioly 

Rodrigues da Costa (1975), que afir-

mavam não terem dúvidas de que 

no futuro a APASEM, pelo trabalho 

que já vinha desenvolvendo naquele 

período, se tornaria referência dentro 

das classes produtoras. 

O desafio do setor sementeiro da 

1971
Fundação – O início das atividades da APASEM foi resultado da organização do setor e das medidas tomadas 
pelo Governo para desenvolver a agricultura brasileira. Seu primeiro ato definiu a direção provisória da 
Associação, ocorrida em 21 de agosto de 1971, registrado em ata lavrada no dia 23 daquele mês. 
Ainda no ano da fundação, 1971, já havia a lista dos primeiros associados da instituição, que acompanharam 
sua evolução e continuam ao lado da entidade até os dias de hoje. 

1973
Proagro – As lideranças da Associação atuaram fortemente para que fosse instituído no país o Programa de 
Garantia da Atividade Agropecuária, sendo que muito do seu texto, aprovado em dezembro daquele ano, tinha 
o empenho, a essência e o conhecimento disponibilizado pela liderança da Associação.

1974
Desafio – Transformar o Paraná em referência nacional na produção de sementes. Para isso, era preciso 
focar na qualidade da produção. Entre as medidas tomadas, uma delas foi a criação do primeiro laboratório 
de análise de sementes, em Toledo, que em seu primeiro ano de funcionamento analisou 23 mil amostras de 
sementes.

1979
Sede – A sede da APASEM em Curitiba foi transferida do bairro Portão para Mercês, onde se encontra até os 
dias atuais. 

Década de 1980 e 1990
Crescimento – Ocorreu um forte crescimento agrícola no Paraná, principalmente em relação à cultura do 
trigo e da soja. Um novo laboratório foi criado em Ponta Grossa, contribuindo para a evolução da análise de 
sementes no Estado. 

Século XXI
Representatividade – A representatividade da APASEM se fortalece ainda mais. A Associação lidera e 
faz parte de inúmeros grupos que discutem os rumos do setor de sementes no Paraná e no país. Temas 
relacionados à legislação, à inovação e à pirataria de sementes são constantes. Em 2018, a Associação liderou 
uma campanha contra as sementes ilegais, sendo que a partir do ano seguinte a iniciativa se tornou nacional. 

Linha do tempo

4

>>>>
>>>>

>>>> Atual direção que está a frente da instituição desde 2019, tendo como presidente Paulo Pinto de Oliveira Filho
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década de 1970 era transformar o 

Paraná em referência em produção 

de sementes e impulsionar a pro-

dução nacional, que naquele tempo 

girava em torno de 70 milhões de 

toneladas. Com isso, seria necessário 

investir na qualidade das sementes e 

na própria atuação da APASEM como 

entidade representativa e apoio ao 

produtor. Uma das medidas tomadas 

na ocasião foi a criação do primeiro 

laboratório de Análises de Sementes, 

em Toledo, considerado um marco 

para o setor no Estado e que nos dias 

de hoje também é referência para 

todo o país. 

De lá para cá, o Brasil já tem uma 

produção de 200 milhões de tone-

ladas. Sem dúvida, trabalhos como 

o da APASEM ajudaram no alcance

desse patamar. Porém, os desafios

continuam.

Hoje, na história contemporâ-

nea da Associação, o foco continua 

sendo o desenvolvimento contínuo 

do setor, não perdendo de vista as 

novas ferramentas tecnológicas dis-

poníveis no campo e o avanço da bio-

tecnologia. “O Paraná é reconhecido 

nacionalmente como um dos Estados 

que ofertam sementes de ponta e 

isso tem muita relação com a res-

ponsabilidade de seus produtores e o 

respeito para o setor como um todo. 

A APASEM tem um papel importante 

nesse contexto, que é o de extrair as 

necessidades vindas dos produtores 

e discuti-las junto a diferentes ór-

gãos e esferas governamentais. Esse 

trabalho representativo traz retorno 

positivo para quem está no campo, 

produzindo a semente paranaense”, 

ressalta o presidente da APASEM. v

Hoje, na história contemporânea da 
Associação, o foco continua sendo o 

desenvolvimento do setor, não perdendo de vista 
as novas ferramentas tecnológicas disponíveis 

no campo e o avanço da biotecnologia. 
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Uma batalha constante 
Não se pode baixar a guarda, senão, a pirataria encontra espaço para atacar o 

agronegócio por meio do cultivo de sementes de qualidade duvidosa 

POR EVERSON MIZGA 

Certificadas

Nos últimos anos, comerciantes e produtores de 

sementes piratas pelo Brasil têm tido um trabalho extra 

para burlar a lei. É que a Associação Brasileira dos Produ-

tores de Sementes (ABRASEM), junto de suas associadas, 

incluindo a Associação Paranaense dos Produtores de 

Sementes e Mudas (APASEM), têm realizado constante 

campanha de conscientização sobre a problemática das 

sementes não certificadas em todas as regiões do país. 

Com o tema em evidência, a denúncia dessa prática 

irregular também vem aumentando. Somente no primeiro 

semestre de 2020, a APASEM apontou alta de 50% no nú-

mero de registros em relação ao mesmo período de 2019. 

Já em âmbito nacional, o aumento foi de 40%, segundo a 

ABRASEM. A associação nacional destaca a importância 

de encaminhar as denúncias por meio dos canais das as-

sociações regionais, preenchendo todas as informações 

solicitadas em “formulário de denúncia”, como forma de 

facilitar a ação dos órgãos de fiscalização. 

Em 2019, mais de 90% dos registros feitos por  

meio do canal de denúncias da associação paranaense 

tiveram efetividade, ou seja, os órgãos responsáveis por 

fiscalizar e aplicar penalidades confirmaram as irregu-

laridades. 

“Isso demonstra o quanto é importante todos estarem 

atentos e, se verificar que há indícios de irregularidades, 

fazer a denúncia diretamente aos órgãos fiscalizadores, 
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Semente de qualidade 
obedece a um rigoroso 
controle, o que garante 

seu melhor desempenho 
e segurança na lavoura 
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da associação estadual ou pelo site da ABRASEM”, orienta 

o presidente da entidade, José Américo Pierre Rodrigues. 

As penalidades previstas na Lei de Sementes e Mudas 

são muitas. Quem for flagrado, por exemplo, pode ter as 

sementes ou mudas apreendidas e/ou condenadas, levar 

suspensão e/ou ter a cassação da inscrição no Registro 

Nacional de Sementes e Mudas (Renasem) e ainda levar 

multa que pode chegar ao equivalente a 250% do valor 

comercial do produto fiscalizado, quando incidir sobre a 

produção, beneficiamento ou comercialização.

Quando uma denúncia chega via canal da ABRASEM, 

essa informação é encaminhada diretamente para o Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

e acompanhada pela associação até seu desfecho. “Essa 

é a garantia de que a ação da pessoa que denuncia não 

será em vão. A identidade do denunciante é sempre pre-

servada”, explica o presidente. 

Pelo Brasil, as fiscalizações de combate à pirataria 

são realizadas pelo escritório regional do MAPA. Blitze 

envolvendo diferentes órgãos também têm sido realiza-

das com maior frequência nos últimos anos. 

Produtividade 

Estudos realizados por diferentes entidades, entre 

elas a Embrapa, mostram que cultivares clandestinas 

apresentam inúmeras impurezas, como sementes de 

variedades ou espécies diferentes e presença de fungos. 

Por isso, o produtor precisa ficar atento para não cair em 

cilada e deve fugir dos prejuízos causados pela pirataria 

no campo. 

Para Ana Paula Kowalski, profissional do Departa-

mento Técnico Econômico (DTE) do Sistema FAEP/SENAR-

-PR – instituição que é parceira na campanha contra a

pirataria de sementes no campo –, a semente de qualidade 

obedece a um rigoroso controle, o que garante seu me-

lhor desempenho e segurança na lavoura. “As sementes

certificadas são registradas no MAPA e produzidas ofi-

cialmente. Têm uma série de pré-requisitos a cumprir: são 

categorizadas de acordo com a qualidade genética e com 

as características físicas, fisiológicas e sanitárias. Há um 

controle muito grande em todo esse processo”. Por outro 

lado, sem qualquer registro ou fiscalização, as sementes

piratas não são submetidas a nenhum tipo de controle.

Em geral, são produzidas de modo caseiro e vendidas sem 

qualquer cuidado.

Para os especialistas, a questão da baixa produti-

vidade dos produtos sem procedência também deve 

ser levada em conta como um fator que aponta para a 

importância da semente certificada. “A pirata nunca vai 

ter a mesma produtividade de uma cultivar registrada. O 

produtor não pode perder isso de vista”, diz Ana Paula. v
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Década da 
transformação 

no campo 

POR JOYCE CARVALHO

Revista Apasem   -   Dez.202018

Tendências e o 
comportamento do agronegócio 
para os próximos dez anos são temas 
de um levantamento inédito realizado 
pela ABRASS, em parceria com a Basf
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Dez anos podem parecer muito, 

mas passam num piscar de olhos 

quando se trata de um mercado tão 

competitivo como o agronegócio. Por 

isso, acompanhar as tendências para 

o segmento se torna essencial para a 

obtenção dos melhores resultados. 

Na próxima década, a cadeia produ-

tiva, incluindo o setor de sementes, 

deve passar por uma grande trans-

formação. Ela está ligada não só à 

biotecnologia, mas também à trans-

formação digital e novos modelos 

produtivos e de negócios.

Um estudo realizado em parceria 

pela Associação Brasileira dos Produ-

tores de Sementes de Soja (ABRASS) 

e pela Basf, com o auxílio da con-

sultoria Blink Projetos Estratégicos, 

identificou para os próximos dez anos 

essas macrotendências, divididas 

em três grupos: insumos e indústria; 

produção e transformação digital; e 

oferta versus demanda. 

“Estamos em uma era de pro-

fundas mudanças tecnológicas e no 

ambiente de negócio. Um setor forte 

depende de empresas adaptadas ao 

futuro”, revela Tiago Fonseca, pre-

sidente da ABRASS, sobre o motivo 

de promoção do levantamento. De 

acordo com ele, a entidade tem o 

objetivo de abastecer os associados 

com informações relevantes, buscan-

do apoiá-los nas decisões e na pre-

paração para os próximos cenários.

Transformação 
digital e o agronegócio

Uma das macrotendências mais 

significativas apresentadas no tra-

balho é a transformação digital. De 

acordo com Lars Schobinger, sócio-

-diretor da consultoria Blink, nos 

próximos dez anos, uma gama de 4Fo
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serviços, produtos e plataformas será 

introduzida no mercado agrícola, al-

terando, inclusive, a forma de manejo 

das culturas. “Isso vai otimizar muitos 

recursos e exigir cada vez mais mão 

de obra qualificada no campo, o que 

se transformará em um dos desafios 

nos próximos dez anos”, afirma. 

A tecnologia já está presente no 

campo, mas o processo de transfor-

mação digital se tornará ainda mais 

intenso com a chamada Internet das 

Coisas (Iot) e outras ferramentas, 

fazendo com que o agronegócio entre 

definitivamente na era “4.0”. “O produ-

tor estará cada vez mais preocupado 

não apenas com a produtividade, 

mas também com a rentabilidade 

do negócio. E isso será impactado 

diretamente nos próximos dez anos 

pela transformação digital”, indica 

Schobinger.

O presidente executivo da As-

sociação Brasileira de Sementes e 

Mudas (ABRASEM), José Américo 

Pierre Rodrigues, também aposta na 

adoção das novas tecnologias, que 

formam a Agricultura 4.0, como uma 

das direções para os próximos anos. 

A transformação digital vai colocar o 

Brasil em uma posição de ainda mais 

destaque no agronegócio mundial, 

fortalecendo a sua competitividade 

perante mercados que já possuem 

plataformas bastante avançadas 

nesse sentido. 

“É ferramenta importante e será 

cada vez mais essencial para ter-

mos um agronegócio competitivo. 

A Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) foi aprovada recentemente e 

é um marco significativo para essas 

tecnologias e outras que virão. Mas 

ainda temos problemas estruturais, 

como a conectividade. Nem todas as 

áreas são cobertas ou mesmo com 

qualidade. Temos que dar atenção a 

isso”, considera. 

A operadora TIM, líder de cober-

tura 4G no país e também no mer-

cado do agronegócio, com mais de 

5 milhões de hectares conectados, 

anunciou recentemente o primeiro 

Marketplace IoT do Brasil. O espaço 

permite acesso a soluções de Internet 

das Coisas que complementam os 

serviços de conectividade voltados 

para diferentes setores, incluindo 

o agronegócio. Dessa forma, de um

único ponto é possível conectar escri-

tórios, fazendas, máquinas, otimizar

a gestão de equipe, monitorar lavou-

ras e acompanhar, em tempo real,

o transporte de mercadorias tanto

para centros de distribuição quanto

para o cliente final.

“Com essa iniciativa, o produtor 

rural poderá integrar soluções que 

ajudarão a incrementar seu negócio, 

otimizando tempo e recursos, além 

de incentivar o aumento de produção 

com a tecnologia da plataforma de 4

Lars Schobinger, sócio-diretor da consultoria Blink Tiago Fonseca, presidente da ABRASS

José Américo Pierre Rodrigues, 
presidente da ABRASEM
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Internet das Coisas pensada e desen-

volvida pela TIM para o campo”, expli-

ca Paulo Humberto Gouvea, head de 

Soluções Corporativas da TIM Brasil. 

Segundo a operadora, a estimativa é 

que, até o final de 2021, a cobertura 

de 4G no campo chegue a 13 milhões 

de hectares em todo o país. 

A empresa destaca ainda que 

vem acompanhando essa tendência 

de rápida expansão do agronegócio 

e está investindo em iniciativas e 

inovações que possam aumentar a 

produtividade do setor. A TIM é, por 

exemplo, cofundadora da iniciativa 

ConectarAGRO, uma parceria com 

outras sete grandes empresas que 

são referências – cada uma no seu 

campo de atuação –, com a missão de 

levar conectividade para todo campo 

brasileiro. Participa, ainda, do desen-

volvimento de estratégias e parcerias 

com hubs de negócio, startups para 

desenvolver soluções de digitalização 

e automação no agronegócio.

Segundo o estudo desenvolvido 

pela ABRASS e pela Basf, a transfor-

mação digital também vai pautar a 

relação com o comprador. Uma das 

tendências levantadas mostra essa 

conexão. “Cada vez mais, o consumi-

dor estará informado e vai acompa-

nhar o que é, como, quando e onde é 

produzido. Isso vai impactar a cadeia 

produtiva”, explica Schobinger. 

As consequências disso vão des-

de a alteração da forma de produzir, 

com maior adoção dos chamados 

produtos de denominação de origem, 

até investimentos em rastreabili-

dade.

Outra macrotendência citada no 

estudo é a posição cada vez mais re-

levante do Brasil e da América Latina 

como fontes sustentáveis de alimen-

tos para abastecer todo o mundo, 

como uma grande plataforma expor-

tadora. O país já possui uma relação 

sólida com a China nesse sentido, 

mas deve existir um crescimento em 

relação a outros países asiáticos. 

Transformação de modelos

A transformação do produtor 

também está na lista de macroten-

dências. Ele deixará o perfil técnico e 

o foco apenas dentro da propriedade 

para se tornar um grande gestor,

trabalhando a propriedade de forma 

mais estruturada, com uma visão de 

longo prazo.

Isso será essencial, por exem-

plo, para encarar outra tendência 

apontada no estudo: expectativa de 

surgimento de novos problemas de 

resistência. “Essa situação deve se 

intensificar nos próximos dez anos, 

incluindo a resistência a ativos quí-

micos, principalmente, e também 

introdução de pragas exógenas. Isso 

vai exigir muito do produtor”, avalia 

Schobinger.

Paralelamente, conforme o es-

tudo de tendências para 2030, a 

indústria do agronegócio passará 

por uma mudança no modelo de 

negócios, com uma preocupação 

cada vez maior de ofertar serviços 

aos clientes, e não apenas produ-

tos. “Conforme vai amadurecendo, 

toda a cadeia econômica aumenta 

a oferta de serviços. E a cadeia do 

agronegócio também vai acelerar 

nesse sentido nos próximos dez anos. 4

Insumos  Traders & Canais  Produção  Oferta & Demanda

Do químico e mineral 
à biotecnologia 4.0

A reinvenção do 
modelo de negócios 
da indústria de 
insumos

Otimização da 
cadeia através da 
transformação digital

Intensificação da 
produção, da gestão 
integrada para a 
holística

Do consumidor final 
para o produtor: relação 
direciona a agricultura

América Latina como 
fonte sustentável 
de exportação de 
alimentos

Fonte: Pesquisa Tendências do Agronegócio 2030 BASF  Blink

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Com isso, haverá de certa forma uma 

reinvenção do modelo de negócios, 

cada vez mais com a preocupação 

em ofertar serviços aos clientes”, 

conta o diretor da consultoria Blink. 

A área de insumos também passa 

por transformações nesse período, 

em busca de inovação. “Na década, 

haverá uma aceleração em soluções 

biológicas e biotecnológicas. No setor 

de sementes, por exemplo, isso não é 

novo, mas virá ainda mais inovação”, 

enfatiza Schobinger. 

Sementes, papel 
ainda mais fundamental

Segundo o consultor, a impor-

tância da semente como veículo de 

tecnologia ficará ainda mais eviden-

te e já vem sendo percebida pelos 

grandes players da cadeia, indústria 

e empresas. 

“A semente será cada vez mais 

importante no processo produtivo, 

uma ferramenta de diferenciação 

das empresas e uma das principais 

peças – se não a principal – do suces-

so do produtor. Ela será ainda mais 

um ponto de convergência de tec-

nologia e isso passará a exigir ainda 

mais cuidado de preparo no plantio. 

E quanto mais tecnologia embarcada 

na semente, será necessário mais 

investimento em outras ferramentas 

para que esse potencial floresça no 

campo. Muito da inovação de manejo 

nos próximos anos será ligada às 

sementes”, frisa Schobinger. “Tanto 

no germoplasma quanto em biotec-

nologia, nos próximos dez anos serão 

muitas soluções que vão ajudar a 

elevar e muito a produtividade média 

da cultura da soja no Brasil”, analisa. 

Para Tiago Fonseca, presidente da 

ABRASS, também chama atenção o 

papel mais relevante do germoplas-

ma e da biotecnologia embarcada 

nas sementes. “O sucesso do agricul-

tor no futuro dependerá ainda mais 

da qualidade e tecnologia do nosso 

produto”, declara. 

Desafios e acompanhamento

Com as macrotendências deline-

adas, surgem os desafios. Fonseca 

destaca que a ABRASS vem dando 

especial atenção ao movimento 

de mercado, investindo de forma 

crescente em pesquisa, inteligência 

e estratégia, de forma a “monitorar 

os movimentos presentes e futuros e 

apoiar nossos associados”. 

José Américo Rodrigues, presi-

dente da ABRASEM, também reforça 

a importância da representação 

institucional neste momento, sen-

do fundamental para atingir esses 

objetivos. A união de esforços vai 

impactar, por exemplo, na discussão 

de marcos regulatórios importantes 

para o mercado de sementes, tanto 

o que regula todo o processo de pro-

dução até o comércio quanto o de

proteção aos direitos de propriedade 

intelectual.

“Para a área de sementes, inves-

te-se muito em pesquisa. E pesquisa 

é caro de se fazer. É fundamental que 

o Brasil tenha um marco regulatório

que possibilite segurança jurídica vi-

sando retorno dos investimentos em 

pesquisa, para que possamos colocar 

à disposição dos agricultores novas

tecnologias”, analisa.  v
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Produção contemporânea exige alta qualidade, 
tecnologia e respeito à legislação vigente 

Ao longo dos últimos anos, os 

produtores de sementes do Paraná 

vêm constantemente aprimoran-

do suas técnicas, no campo e nas 

unidades de beneficiamento (UBS). 

Com isso, o Estado ganha destaque 

no cenário nacional, tornando-se 

referência no mercado. A reportagem 

da Revista APASEM buscou conver-

sar com agricultores, obtentores e 

pesquisadores e todos são taxativos: 

a qualidade da semente no Estado 

nos dias de hoje é o resultado de 

uma busca constante em oferecer o 

melhor ao mercado. 

Diferentes fatores ajudam a expli-

car essa vitrine nacional. O respeito 

à legislação aliado ao empenho das 

Sementes 
do Paranádo Paraná

POR EVERSON MIZGA  
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autoridades fiscalizadoras é o primei-

ro passo a se considerar, pois isso se 

reflete diretamente na qualidade do 

produto ofertado. Nos últimos anos, 

houve a necessidade de o produtor 

se profissionalizar para ter melhor 

produtividade e rentabilidade sem 

aumentar a área plantada. Isso 

incluiu investimentos, assistência 

técnica, modernização e aumento da 

eficiência no campo e nas unidades 

de beneficiamento (UBS), junto com 

a pesquisa, que desenvolve novas 

variedades e tecnologias. A junção de 

tudo isso ajuda a explicar o cenário de 

crescimento constante da produção 

de sementes com alta qualidade pro-

duzidas em solo paranaense. 

“O padrão de qualidade exigido 

pela legislação é de 80% de germi-

nação, mas, hoje, dificilmente se 

aceita menos de 90%, ou seja, o nível 

de exigência está cada dia mais alto, 

em função do investimento e do risco 

de perda de produtividade”, explica o 

coordenador comercial da Frisia – Se-

mentes Batavo, engenheiro agrôno-

mo Antonio Alberto Gomes da Silva.

Qualidade

Ely de Azambuja Germano Neto, 

produtor de grãos e também de 

sementes na região dos Campos 

Gerais, não abre mão da qualidade 

no momento de planejar sua safra. 

“Tenho usado sementes de alto poder 

de germinação – acima de 95% – alia-

do a alto vigor. O resultado tem sido 

extraordinário”, conta ele, que cultiva 

em uma área de 2,5 mil hectares.

Assim como Azambuja, muitos 

produtores têm seguido essa cartilha 

e o resultado é alto reconhecimento 

e respeito pelas sementes produzidas 

no Estado. Grande parte dos bons 

produtores brasileiros estão no Para-

ná, seja por cooperativas ou mesmo 

individuais. “Quem compra a semente 

também analisa sua procedência e 

avalia a fundo quem está produzindo. 4Fo
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Paraná, algo que se repetiu na safra 

2019/2020, superando a colheita de 

41 milhões de toneladas, segundo 

dados do Departamento de Econo-

mia Rural (Deral), da Secretaria de 

Estado da Agricultura e Abasteci-

mento no Estado. “Entendemos que 

o agricultor cada vez mais percebe a 

importância de ter uma semente de

qualidade e, por isso, o mercado se-

menteiro, junto aos multiplicadores,

também deve crescer nos próximos

anos em virtude dessa maior busca

por segurança e resultado”, analisa

o gerente de marketing da GDM,

Ricardo Franconere. Outras regiões

brasileiras que também utilizam a

semente dos campos paranaenses

são Minas Gerais, Mato Grosso do

Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio

Grande do Sul.

Entre as unidades federativas, o 

Paraná ocupa a segunda posição em 

produção de sementes certificadas, 

com 5,5 milhões de sacos comerciali-

zados por meio de seus multiplicado-

res na safra de 2019/2020, represen-

tando 18% do total do país, ficando 

atrás apenas de Mato Grosso, que 

lidera com 25,5%. A estimativa para 

a safra 2020/2021 também é promis-

sora, com previsão de aumento de 

13% no volume comercializado. Os 

dados são da consultoria Spark. Isso 

se deve ao resultado da qualidade, 

novos materiais disponíveis para 

regiões mais altas e novas oportu-

nidades comerciais. 

“A utilização de ferramentas  

digitais, que auxiliam na previsibi- 

lidade de produção, acompanha-

mento de históricos de sanidade 

e fertilidade do solo, usadas pelos  

multiplicadores, bem como labora-

tórios altamente equipados, criam 

grandes oportunidades, pois o pro-

dutor busca cada vez mais a garan-

tia de qualidade em sua semente”, 

afirma a gerente comercial da Bayer,  

Cristiane Martin. 

Segundo a gestora, a companhia 

pretende lançar no Brasil (safra 

2021/2022) a Intacta 2 Extend, tida 

como a terceira geração de biotecno-

logia, uma plataforma que englobará 

biotecnologia de última geração, 

amplo controle de plantas daninhas, 

Essa credibilidade de muitos produ-

tores aqui presentes leva o nome da 

semente do Paraná a uma boa acei-

tação nacional”, diz Antonio Alberto 

Gomes da Silva. 

Negócios

A maior parte das sementes cul-

tivadas em território paranaense 

atendem às necessidades do próprio 

mercado estadual, o que ajuda a 

explicar outro fator dentro do agro-

negócio: as quebras consecutivas de 

recordes na produção de grãos no 
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tendo o Dicamba como mais uma 

ferramenta disponível ao produtor, 

além do efeito de piramidação de 

proteínas, que amplia o controle de 

lagartas, também para Helicoverpa 

armigera e Spodoptera cosmioides. 

“Esses atributos, somados ao manejo 

inteligente das lavouras e à realização 

de refúgio, trarão um novo patamar 

de produtividade ao Brasil e, claro, 

também para o produtor paranaense”, 

adianta Cristiane. 

Leia na p. 44 artigo de Flavio Enir 

Turra: “A Importância das Sementes 

na Agricultura do Paraná”. v

Primordial 
Analisar o insumo que será colocado para brotar na lavoura é uma etapa essencial para colher resultados positivos no campo. O ritmo de 
trabalho dos laboratórios da APASEM, estruturas situadas estrategicamente no Oeste do Paraná (Toledo) e nos Campos Gerais (Ponta 
Grossa), está acelerado nos últimos anos. “O volume de amostras vindas de outros Estados brasileiros também tem surpreendido. 
Muitos produtores estão recorrendo à análise feita pelos laboratórios da APASEM. A credibilidade e a experiência das estruturas são os 
diferenciais que pesam nesta escolha”, analisa o presidente da APASEM, Paulo Pinto de Oliveira Filho. O gestor acredita ainda que os mais 
de 40 anos de mercado são um fator que dá segurança a quem busca um dos laboratórios. “Somem-se a isso a estrutura pessoal de alta 
performance e as estruturas físicas disponibilizadas”, acrescenta. 
“Mais do que tirar dúvidas e certificar-se sobre a qualidade da semente, é preciso interagir com os profissionais que atuam nos 
laboratórios. Essa troca de experiência dá ao produtor maior segurança e até ajuda a tomar algumas decisões”, explica o produtor  
Ely de Azambuja Germano Neto (foto), que há mais de 40 anos usa os serviços de análise de sementes dos Laboratórios da APASEM.
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Símbolo do Paraná

Mudas de araucária 
produzidas com 
técnica de enxertia 

O objetivo é aumentar 
as características 
econômicas da planta

POR JOYCE CARVALHO 

Uma araucária mais produtiva e 

em menos tempo. E ainda com possi-

bilidade do manejo de sua altura. Esse 

foi o resultado de uma pesquisa con-

duzida pelo professor Flávio Zanette, 

da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). Os estudos demostraram a 

eficiência da técnica da enxertia na 

produção de mudas de araucária, 

favorecendo características econô-

micas relacionadas ao pinhão.

Zanette, que trabalha nessa área 

há 35 anos, conta que verificou que 

a enxertia tinha viabilidade técnica e 

econômica para a araucária, desde 

que utilizada parte do tronco de uma 

planta já adulta, em produção, para 

a formação da muda. De acordo com 

o professor, os primeiros resultados,

ou seja, os primeiros pinhões – são

verificados após cinco a seis anos

do enxerto. O pesquisador obteve o

primeiro registro em 2019. “É possível 

selecionar indivíduos com as carac-

terísticas econômicas interessantes 

e são essas mudas que estão sendo 

produzidas para comercialização e 

distribuição aos produtores”, comen-

ta o professor. São cinco variedades 

trabalhadas neste momento.

Entre as estimativas de Zanette 

para essas araucárias está a produ-

ção de 10 quilos de pinhões aos 10 

anos; 30 quilos, aos 20 anos; 50 qui-

los, aos 30 anos; e uma média de 70 

quilos, aos 50 anos. Outra vantagem 

da enxertia está na possibilidade de 

obter mais mudas fêmeas e plantá-

-las em proporção diferente daquela

encontrada na natureza, aumentando 

a produtividade de pinhão.

As mudas por enxertia permitem 

também o manejo da altura da arau-

cária. Isso acontece porque os galhos 

dessa planta vêm de um exemplar 

adulto, não caindo antes de 8 a 10 

anos. O processo é diferente do pi-

nheiro vindo de uma semente, cujos 

galhos mais baixos são jovens e caem, 

segundo Zanette. 

O professor conta que no Viveiro 

Porto Amazonas, parceiro desse pro-

jeto, utiliza-se o jardim clonal para a 

obtenção de brotos e realização dos 

enxertos. Em 2019 foram produzidas 

2,5 mil mudas e a meta é chegar a 10 

mil neste final de 2020. Essas mudas 

já estão sendo entregues para os in-

teressados e novas variedades, como 

a do “pinhão-gigante”, devem ir ao 

mercado em 2022. v

Professor Flavio Zanette 
(UFPR). Até final de 2020, 
10 mil mudas devem ser 
disponibilizadas com a 
nova técnica 

Produção 
poderá chegar a 
70 kg de pinhões em 
uma única araucária com 
idade de 50 anos e de 10 kg 
em 10 anos de vida
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Alerta no Campo

Quando o 
  verde da 
      soja traz 
        preocupação

POR EVERSON MIZGA  

Produtores podem evitar o 
aparecimento de sementes 
esverdeadas de soja se cuidados 
forem tomados com antecedência  

“Sementes com coloração inten-

sa de verde, ou mesmo esverdeadas, 

geralmente apresentam elevados 

índices de deterioração, que podem 

levar à redução da germinação, do 

vigor e da viabilidade de lotes de soja.” 

A afirmação é da Embrapa Soja, que 

fez o alerta no começo de 2020 sobre 

a ocorrência de sementes com essas 

características na safra 2019/2020, 

superando o índice de 50% dos lotes 

analisados. A instituição chama a 

atenção ainda para que cuidados se-

jam tomados para evitar que produ-

tores de sementes tenham prejuízos 

com esse elevado índice. 

Mas o que causa esse esverdea-

mento na semente e como evitá-lo? 

José de Barros França Neto, pes-

quisador da Embrapa Soja, explica 

e aponta saídas que podem ajudar 

o produtor a driblar esse problema.

Sementes sem procedência
Os principais fatores que contri-

buem para a produção de sementes 

e grãos esverdeados estão relacio-

nados a estresses bióticos e abióti-

cos que podem ocorrer no campo, 

principalmente nas fases finais de 

maturação e em pré-colheita. Porém, 

o uso de sementes de média ou baixa 

qualidade fisiológica, por resulta-

rem na emergência desuniforme de

plantas em campo, pode ser causa

indireta da produção de grãos e se-

mentes esverdeados. No momento

da maturação, essa variabilidade

poderá resultar em desuniformida-

de de maturação: plantas maduras

misturadas com plantas imaturas.

Com isso, é provável a necessidade

da aplicação de dessecantes em

pré-colheita, aumentando o risco

de colher sementes ou grãos de soja

esverdeados.

Fatores e precauções 
Diversos fatores podem contri-

buir para a produção de sementes 

esverdeadas. Para evitá-las, alguns 

cuidados podem ser tomados: 

1) Quando ocorrem períodos de

secas associadas a elevadas tem-

peraturas (acima de 30 0C), nas

fases de enchimento de grãos e

em pré-colheita, essas condições 

resultam na morte prematura das 

plantas e na maturação forçada

das sementes. Com isso, ocorre a 

desativação das duas principais

enzimas associadas com a de-

gradação da clorofila (magnésio

quelatase e clorofilase), resultan-

do na produção de altos níveis de 

sementes esverdeadas. O bom

manejo do solo, com adoção de

práticas que preservem mais

água em seu perfil, ajudará a evi-

tar as consequências do estresse 

causado pela seca.

2) Outra prática de manejo que pode 

resultar nesse problema é a apli-

cação inadequada de dessecan-

tes realizada antes do ponto ideal 
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Serviço
A Embrapa também publicou em seu 

site a “Circular Técnica 91”, na qual há 
detalhes sobre o tema. 

Baixe em: 
www.embrapa.br

de aplicação (R7-maturidade 

fisiológica). Isso deve ser evitado, 

optando-se sempre por práticas 

corretas de dessecação em pré-

-colheita.

3)  O bom manejo de doenças e de 

pragas de campo poderá reduzir 

a ocorrência de sementes esver-

deadas. Doenças, quando mal 

manejadas, podem resultar nesse 

problema, como, por exemplo, a 

fusariose; a podridão radicular 

causada por macrofomina; doen-

ças do colmo, como o cancro da 

haste; além de doenças foliares, 

como a ferrugem asiática da 

soja. O intenso ataque de insetos, 

principalmente de percevejos su-

gadores, pode também resultar no 

aparecimento desse problema. 

4)  Além desses fatores, deve-se 

levar em consideração a susce-

tibilidade genética dos genótipos 

de soja utilizados, uma vez que 

existem cultivares de soja que são 

mais suscetíveis que outros ao 

problema do esverdeamento. v

Os principais fatores 
que contribuem para a 
produção de sementes e 
grãos esverdeados estão 
relacionados a estresses 

bióticos e abióticos 
que podem ocorrer no 
campo, principalmente 

nas fases finais de 
maturação e em pré-

colheita. 
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Orientação

REFÚGIO:
ferramenta para 
prolongar a biotecnologia

Recomendação é dirigida para lavouras de soja, milho e algodão com tecnologia Bt

POR JOYCE CARVALHO   

O refúgio se tornou uma ferra-

menta a ser observada de perto pelo 

produtor que tem na sua lavoura a 

tecnologia Bt, ou seja, sementes que 

possuem genes da bactéria Bacillus 

thuringiensis. Ela tem o objetivo de 

proteger as culturas de soja, milho e 

algodão de alguns tipos de lagarta. 

No entanto, não basta apenas 

essas sementes para garantir bons 

resultados. Implantar o refúgio 

significa prolongar a vida dessa 

biotecnologia, evitando que pragas 

resistentes a esses genes sejam 

selecionadas a cada safra e causem 

maior prejuízo ao agricultor. 

Para compreender a importância 

do refúgio, é preciso entender sobre 

as lagartas. O gerente de interface 

comercial de soja da Bayer no Brasil, 

Vinícius Jacopini, conta que algumas 

delas são naturalmente resistentes 

às proteínas Bt. No entanto, estão 

presentes em pequenas quantidades 

nas lavouras. “Mas, com safras su-

cessivas, surge a chamada pressão 

de seleção. Sobram as resistentes 

e essa população se torna maior, 

gerando danos econômicos em uma 

escala mais acentuada”, explica. 

A implantação da área de refúgio 

contorna esse problema. A ferramen-

ta consiste em ter o mesmo tipo de 

cultura em parte da lavoura (veja ao 

lado as orientações), mas sem a bio-

tecnologia. Segundo o entomologista 

Fonte: Infográfico Globo Rural com 
informações do Ministério da Agricultura, 
Embrapa Algodão e Conselho de 
Informações sobre Biotecnologia

1
Bloco

2
Faixas

3
Campo Próximo

4
Bordadura/Perímetro

4
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Elderson Ruthes, da Fundação ABC, 

de Castro (PR), os indivíduos presen-

tes na área de refúgio se acasalam 

com aqueles vindos do restante da 

lavoura, teoricamente resistentes 

à tecnologia Bt, fazendo com que 

a próxima geração não seja mais 

resistente. 

“Para isso, é necessário que es-

ses indivíduos estejam na mesma 

fase de vida, para que se encontrem 

e se acasalem. Os insetos não se 

tornam resistentes, mas, com o 

tempo, acontece essa seleção dos 

indivíduos resistentes. Se o refúgio 

não é feito, com o passar dos anos, 

pode-se perder a tecnologia”, es-

clarece. v

Orientação

Fonte: Vinícius Jacopini, da Bayer

Orientações para um bom refúgio na lavoura

Deve-se fazer 
refúgio com 

a mesma 
cultura, 

mas sem 
tecnologia Bt. 
Recomendam-
se cultivares 
com ciclos 
similares.

Distância 
de no 

máximo 
800 

metros 
entre a 

área com 
e sem 

tecnologia 
Bt.

Nas lavouras 
de soja e 
algodão, 
o refúgio

deve ser de
no mínimo

20% da área
total; milho,
mínimo de
10%. Pode
ser feito em
faixas, talhão
ou nos limites

de uma 
determinada 

área.

Os cuidados no 
refúgio devem 
ser os mesmos 

da cultura Bt. No 
entanto, deve-se 

observar o 
manejo químico, 

para não 
comprometer 
a eficácia do 
refúgio, com 
a diminuição 
de indivíduos 
que podem 
se acasalar 
com aqueles 
resistentes. 

É possível obter uma 
alta produtividade 

no refúgio. “Ao longo 
dos anos, também 

se gerou um grande 
aprendizado sobre 

como fazer o refúgio, 
conseguindo sim uma 

boa produtividade. 
Também se trabalha 

cada vez mais no 
desenvolvimento de 
cultivares de refúgio 
com produtividade 

equiparada à da Bt”, 
comenta Vinícius 

Jacopini, da Bayer.
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Associados ABRASS vivenciam o 
“novo normal” em cursos de capacitação

O novo normal vem transformando a maneira de relacionamentos no trabalho e nos estudos. É diante desta nova realidade que os associados da 
Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja (ABRASS) estão sendo inseridos nesta união do virtual com o presencial, experimentando 
um novo ambiente e formato de interação durante curso de capacitação. 

Esta experiência, elaborada exclusivamente para os produtores de sementes de soja, foi vivenciada durante os módulos 2, 3, 4 e 5 da Academia 
ABRASS, que aconteceram nos meses de julho, agosto, setembro e outubro. 

O projeto foi promovido através de recursos presenciais e da plataforma digital, com apoio da Bayer Crop Science, para que os produtores pudessem 
trocar informações, conhecimentos e aprendizado em áreas técnicas de interesse do setor. 

Para o curador da Academia ABRASS, professor Dr. José Luiz Tejon, este é um sistema que atende a todas as restrições e cuidados para evitar o 
contágio e disseminação da Covid-19, e que está sendo adotado por vários segmentos da sociedade para dar continuidade às atividades. 

“Este é o novo modelo daqui para frente que será usado também pelas escolas e outros eventos, como congressos, para poder compartilhar e 
multiplicar conhecimento”, explicou Tejon. 

A nova forma de interação foi aprovada pelos produtores da associação. Para o Gilvânio Pereira da Silva, gerente comercial – Uniggel Sementes – 
que participou presencialmente, os cursos atenderam às expectativas. “Agradecemos à ABRASS por nos garantir um ambiente seguro, respeitando 
todas as normas de saúde e por nos proporcionar este projeto tão importante”, observou Gilvânio. 

Segundo a empresária Isabella Guimarães – Sementes limoeiro – ter participado dos cursos virtualmente não a prejudicou, com as ferramentas 
oferecidas conseguiu realizar todos os objetivos. “Virtualmente conseguimos participar das dinâmicas de mapas mentais, compartilhamos tudo ao 
vivo em salas virtuais. Dentro dos recursos que tivemos posso dizer que a ABRASS conseguiu fazer uma estrutura fantástica de trabalho remoto” 
afirmou Isabella.

O presidente da associação, Tiago Fonseca, reforçou que a ABRASS continuará com a missão de trazer soluções e novidades para os associados. 
“Estamos no caminho certo, nossos cursos de capacitação são elaborados para impulsionar o setor. Precisamos caminhar juntos nesta jornada 
de aprendizado”, concluiu Tiago.
Para os próximos módulos a associação continuará seguindo este mesmo modelo de ensino. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:  ACADEMIA ABRASS (MÓDULO 6 – 11 A 12 DE DEZEMBRO)
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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 CROPSCIENCE
São Paulo / SP – Fone: (11) 3383-8114 / (11) 3383-8000

BIOTRIGO GENÉTICA LTDA.
Campo Mourão / PR – Fone: (44) 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

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

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

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

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

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 AGRÍCOLA MISTA DE PONTA GROSSA
Ponta Grossa/PR - Fone (42) 3228-3400

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

COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL
Guarapuava / PR – Fone: (42) 3625-8627 

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) 3635-1036

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) 3371-6131 / (43) 99995-1508

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

Associados da APASEM
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 FRÍSIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 Carambeí / PR – Fone: (42) 3231-9000 / (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 

 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
 DO PARANÁ - IAPAR - EMATER 
 Fone: (41) 3250-2100 / (43) 3376-2002

 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: (11) 3299-5100

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

 OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA.
 Passo Fundo / RS - www.orsementes.com.br
 Fone: (54) 3311-7499

 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 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 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 9112-1575
 Santo Antonio da Platina / PR – (43) 3534-0730 / 9 9807-1413

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

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

 
 ZAGO & LORENZETTI LTDA.

 Vitorino / PR – Fone: (46) 3227-1440
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Semente de qualidade é fundamental 
para o controle de doenças

Aliada a diferentes técnicas, uma boa semente torna-se indispensável 
para combater muitas das pragas que atacam lavouras 

POR JOYCE CARVALHO 

As doenças no campo estão entre as preocupações 
constantes dos produtores. Nesse contexto, a boa esco-
lha das sementes pode fazer uma enorme diferença para 
minimizar riscos e prejuízos. 

O engenheiro agrônomo Ottoni Rosa Filho, PhD em 
melhoramento genético e diretor da Biotrigo Genética, 
conta que o melhoramento genético exerce uma parcela 
significativa no controle de doenças. Entretanto, os cau-
sadores das patologias também se modificam ao longo 
do tempo. “Os fungos também mutam, se melhoram. O 
melhoramento deve continuar criando diversidade para 
achar novas variedades resistentes novamente”, explica. 

De acordo com ele, a sucessão de variedades está 

muito relacionada com a resistência à doença. E isso 
faz diferença no controle e no resultado final. “Todo o 
controle químico de doenças não aumenta rendimento, 
e sim protege rendimento. O agricultor prefere varieda-
des com resistência porque geram menor custo e maior 
segurança”, salienta. 

Em muitos casos, é necessário combinar essas resis-
tências, diante das várias doenças que podem acometer 
as lavouras de uma determinada região. Além disso, cada 
doença tem uma forma de “trabalhar” e depende de con-
dições específicas para seu desenvolvimento. 

Mancha amarela
Possuir uma semente sadia está entre as estratégias 

para combater a mancha amarela, uma das doenças 
que afetam o trigo. Ela é causada pelo fungo Drechslera 
tritici-repentis, que tem capacidade de sobreviver nas 
sementes de trigo, infectando-as, e também permane-
cer tanto em plantas vivas quanto nos restos culturais. 
Esta é uma doença com maior intensidade em áreas de 
monocultura. 

“Pode aparecer desde as folhas iniciais, se houver 
condições favoráveis, como período de molhamento foliar 
acima de 18 horas e temperaturas próximas de 20 a 25 
graus”, esclarece Paulo Kuhnem, doutor em Fitopatologia 
e fitopatologista da Biotrigo Genética. 

O controle da mancha amarela passa pela combina-
ção da rotação de cultura com sementes sadias, sejam as 
naturalmente livres do fungo ou tratadas com fungicida 
específico. De acordo com Kuhnem, estão disponíveis 
no mercado cultivares com maior nível de resistência ao 
fungo causador da mancha amarela. E também pode-se 
fazer controle químico, com fungicidas, nas folhas.

Podridão radicular de fitóftora
Utilizar cultivares resistentes está entre as princi-

pais estratégias para combater a podridão radicular de 
fitóftora, doença que afeta a raiz da soja e, por isso, de 
difícil controle. O fitopatologista da Embrapa Soja, Rafael 

Doença do trigo: giberela
A giberela está entre as principais preocupações dos produtores, pois a 
doença pode afetar tanto a qualidade quanto a quantidade. É causada 
por um fungo, que sobrevive na semente e na palhada do trigo, e tem 
uma ampla gama de hospedeiros. 

“Seus inóculos podem ser transportados pelo vento. Quando caem no 
trigo, precisam de 30 horas de molhamento foliar”, explica Paulo Kuhnem, 
da Biotrigo Genética. Temperaturas entre 15 e 30 graus favorecem a 
doença.

Entre as estratégias para controle estão cultivar resistente e aplicação de 
fungicida. “Também vem se trabalhando em melhoramento para reduzir o 
acúmulo da micotoxina produzida por esse fungo”, comenta.

4

Riscos no Campo

Grão saudável Grão giberelado

Grão giberelado Grão giberelado
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Moreira Soares, afirma que esse é 
um grande desafio para o agricultor. 
A doença pode causar a morte de 
plântulas ou plantas adultas na la-
voura. As perdas são verificadas em 
partes isoladas da área, mas podem 
causar prejuízos significativos.

“A alta umidade do solo, incluin-
do a água livre, é um dos fatores 
que beneficiam a doença”, esclarece. 
De acordo com Rafael, os prejuízos 
podem ser verificados em qualquer 
estágio de desenvolvimento da 
planta.

O causador da podridão radicu-
lar de fitóftora é um oomiceto, que 
pode já estar presente no próprio 
solo. Ele também pode ser levado 
até a área por equipamentos con-
taminados.

Entre as medidas para o comba-
te da doença está o manejo do solo, 
principalmente para evitar a com-
pactação. “Outra principal medida é 
o uso de variedades resistentes. Há
várias comercializadas, mas é preci-
so atenção. Isso não garante 100%
do controle porque o patógeno tem 
variabilidade muito grande e pode
quebrar a resistência, causando a
doença. Mas, utilizando um mate-
rial com resistência, já existe uma
segurança maior”, revela Soares. v

Principais doenças da soja
aMancha-parda da folha (septoriose)
Causa manchas pardas que podem evoluir para halos amarelados. Em 
casos graves, pode causar desfolha e maturação precoce. Controle: 
rotação de culturas, melhora das condições do solo e uso de fungicidas.

aCrestamento foliar de cercospora
Causa pontuações vermelhas nas folhas, nas vagens e nas hastes. 
Controle: sementes livres do patógeno e tratamento de sementes com 
fungicidas. 

aAntracnose
Pode causar morte de plântulas, além de manchas em várias partes e 
queda total das vagens. Combate: uso de sementes sadias, tratamento 
de sementes, rotação de cultura e manejo adequado do solo, entre 
outros.

aMancha-alvo
Causa pontos pardos a manchas de cor castanha nas folhas. Em casos 
mais graves, pode acontecer desfolha e manchas nas hastes e nas 
vagens. Controle: cultivares resistentes, tratamento de sementes, 
rotação de culturas e fungicidas, entre outros.

aFerrugem asiática
Pode aparecer em qualquer estágio de desenvolvimento, causando 
pontos mais escuros na folha, cujo tecido muda coloração. Com a 
desfolha, menor será o tamanho dos grãos. Controle: cultivares de ciclo 
mais precoce, monitoramento constante, rotação de culturas e controle 
químico, entre outros.

aMofo-branco
O fungo causador dessa doença pode infectar qualquer parte da 
planta e depende de alta umidade e temperaturas amenas. Combate: 
sementes certificadas, tratamento de sementes, fungicidas apropriados 
e rotação de culturas. 

Fonte: Basf  e Canal Rural, com informações da 
Agência Embrapa de Informação Tecnológica (Ageitec)

Riscos no Campo

Mancha amarela

Mancha amarela
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Artigo

A importância 
das sementes na 

agricultura do Paraná

POR FLÁVIO ENIR TURRA*

A agricultura é, historicamente, 
uma das principais atividades econô-
micas do Paraná, o que nos posiciona 
em segundo lugar na produção de 
grãos em âmbito nacional, apesar de 
o Estado representar apenas 2,3% de 
todo o território brasileiro. Os 40,6
milhões de toneladas de grãos espe-

rados para a safra 2020/2021 serão 
produzidos através de muito esforço 
e conhecimento técnico para superar 
os diversos desafios que a agricultura 
paranaense impõe.

O Paraná não possui mais áreas 
disponíveis para abrir e expandir 
sua agricultura, como ocorre com 
outros Estados. A estrutura fundi-
ária é composta, em sua maioria, 
por pequenos agricultores, sendo 
a média de área no Estado de 47,8 
hectares. Portanto, dois pontos são 
fundamentais para o sucesso da 
atividade: organização da cadeia 
produtiva e ganho de produtividade. 
As cooperativas têm participado 
ativamente desse processo ao longo 
das últimas seis décadas no Estado. 
Com a organização dos pequenos e 
médios produtores, é possível ganhar 

escala para conquistar o mercado e 
obter mais renda. Além disso, há o 
fomento da assistência técnica pelo 
ganho de produtividade, que passa 
por várias questões, como plantio 
direto, integração entre lavoura, 
pecuária e floresta, conservação do 
solo, tecnologia e, claro, sementes 
de qualidade.

O alto potencial genético da 
semente é fundamental para o es-
tabelecimento de uma lavoura com 
elevado padrão agronômico. Estudos 
da Embrapa Soja indicaram que se-
mentes de alto vigor podem propor-
cionar produção até 25% maior que 
sementes de baixo vigor. Portanto, 
o uso da semente de qualidade e de
origem conhecida traz resultados
efetivos para o produtor de grãos.
É um investimento necessário. Ao

* Flávio Enir Turra
Engenheiro agrônomo e gerente de Desenvolvimento Técnico da Ocepar – 
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná.

“O alto potencial genético 
da semente é fundamental 
para o estabelecimento de 
uma lavoura com elevado 

padrão agronômico.”
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utilizar essa prática, obtém-se a po-
pulação adequada de plantas, maior 
velocidade de emergência e de desen-
volvimento e rápido fechamento das 
entrelinhas da lavoura, o que resulta 
também no controle eficiente das 
ervas daninhas.

Por isso, o uso de sementes cer-
tificadas e a profissionalização do 
mercado sementeiro são apontados 
como fatores determinantes para o 
aumento da produção e da produti-
vidade no Estado do Paraná. 

A semente é mais do que um ór-
gão de multiplicação vegetal – ela é 
um insumo que carrega tecnologias 
importantes e define grande parte do 
resultado de uma lavoura. 

Quando associamos um conjunto 
de tecnologias como sementes de 
alto potencial genético, utilização 
adequada dos outros insumos agrí-
colas, práticas conservacionistas 
recomendadas pela pesquisa e uso 
das tecnologias de ponta, os resul-
tados surgem a olhos vistos no cam-
po. Temos uma assistência técnica 
especializada que consegue fazer 
a transferência de tecnologias da 

pesquisa para os produtores rurais, 
proporcionando o acesso à tecnolo-
gia de forma eficiente.

Buscamos também implantar me-
canismos de rastreabilidade de todo 
o processo produtivo como forma de 
agregar valor à produção. Utilizamos 
produtos com garantia de origem, 
usamos os insumos adequados, con-
servamos o solo e o meio ambiente, 
respeitamos as normas e produzimos 
alimentos de qualidade incontestável 
e precisamos precificar esse produto 
de forma diferente. Aos poucos, acre-
ditamos ser possível diferenciar os 
preços dos produtos.

Assim, o Paraná, que se destaca 
em produtividade, deve rapidamente 
evoluir para agregar valor aos seus 
produtos que são desenvolvidos de 

forma sustentável. Mesmo que a 
semente não seja o único fator a in-
fluenciar a evolução no desempenho 
das culturas de grãos, certamente 
ela cumpre um papel fundamental em 
toda a cadeia produtiva.

Dessa forma, para que os agri-
cultores paranaenses continuem 
se destacando na atividade, dada a 
impossibilidade de aumento de área 
e o reduzido tamanho das proprie-
dades agrícolas, é fundamental a 
implementação de técnicas e práticas 
agronômicas que promovam o ganho 
de produtividade e a diferenciação da 
produção para agregar valor. Tudo 
começa na semente, e as demais 
práticas servem para que ela tenha 
capacidade de demonstrar todo o seu 
potencial genético de produção. v

“O Paraná, que se destaca em 
produtividade, deve rapidamente evoluir 
para agregar valor aos seus produtos que 
são desenvolvidos de forma sustentável.”
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O longo caminho para 
se ter novas tecnologias

Altos investimentos, testes e aprovação junto a diferentes órgãos são algumas 
das etapas percorridas até que se tenham novidades lançadas ao mercado 

POR JOYCE CARVALHO 

Até chegar ao campo, uma nova 
tecnologia percorre um longo tra-
jeto. Especialistas apontam que, 
nos segmentos de biotecnologia e 
melhoramento genético, podem-se 
levar de 10 a 12 anos entre pesquisas, 
testes e aprovações junto a órgãos 
reguladores, além de investimentos 
em estrutura, mão de obra e outros 
processos. Todo esse caminho im-
pacta diretamente o resultado na 
lavoura e o custo. “Hoje, boa parte do 
preço de uma semente é a tecnologia 

genética que está sendo embarcada 
nela”, destaca Alexandre Nepomu-
ceno, chefe-geral da Embrapa Soja. 

“Esse investimento é muito gran-
de em diferentes fases, desde a pes-
quisa básica, de onde vem o gene, 
como colocá-lo na planta, como ela 
vai se desenvolver, até a biossegu-
rança”, completa Geraldo Berger, 
diretor de Assuntos Regulatórios da 
Bayer na América Latina.

Tudo começa com um objetivo: 
necessidade de aumento de produti-

vidade ou de maior resistência a uma 
determinada doença, por exemplo. 
São feitos cruzamentos de plantas 
com as características desejadas, 
para se chegar a indivíduos selecio-
nados. A partir disso, são realizados 
testes no campo, conforme revela 
Ottoni Rosa Filho, diretor da Biotrigo 
Genética, do Rio Grande do Sul, e PhD 
em Melhoramento Genético.

“Tem início o processo de melho-
ramento. Em uma etapa intermediá-
ria, verifica-se a qualidade daquele 
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material. Ele vai se purificando, até 
a formação de uma linhagem. São 
feitos testes de rendimento, com-
parando com as variedades que o 
agricultor usa”, comenta.

A etapa seguinte consiste nos en-
saios de Valor de Cultivo e Uso (VCU), 
registrados no Ministério da Agricul-
tura, já com candidatas à variedade. 
Essa testagem acontece por cerca de 
dois anos, em conjunto com análise 
do comportamento ao longo desse 
processo, para que seja identificada 
a variedade. Enquanto isso, ocorre a 
multiplicação, para gerar sementes 
suficientes para atender à demanda 
a partir do lançamento no mercado.

“Para chegar a uma variedade, 
é necessário esperar os dados do 
campo. Por isso são feitos tantos 
ensaios”, frisa Rosa Filho, lembrando 
que o processo ainda envolve os in-
vestimentos em equipe qualificada, 
infraestrutura, testes em campo e 
divulgação, entre outros. 

Aprovação
Outro impacto no desenvolvimen-

to de uma tecnologia é o tempo gasto 
em aprovação junto a órgãos regula-
dores. Isso não ocorre apenas no país 
onde esse novo produto foi criado, de 
acordo com Geraldo Berger, da Bayer.

Ele cita como exemplo um dos 
produtos da empresa, que estava 
para ser lançado em 2010 no Brasil, 
mas isso aconteceu apenas três sa-
fras depois. “Havia essa dependência 
de aprovação da China para que pu-
déssemos colocar no mercado, pois 
poderia ser um produto cultivado no 
Brasil, mas não exportado”, conta. 

“Esse processo de aprovação 
global é um dos maiores custos no 
desenvolvimento de uma tecnologia. 
A ciência tem avançado muito, e está 
cada vez mais eficiente no desenvol-
vimento de inovações. Mas as legis-
lações e regulamentações não estão 
avançando na mesma velocidade, 

e isso causa um estrangulamento”, 
opina Berger.

Celeridade
A transformação digital pela qual 

passa a agricultura – sendo uma 
das principais tendências para os 
próximos dez anos (leia reportagem 
de capa sobre esse assunto nesta 
edição) – também afeta as pesquisas. 

De acordo com o pesquisador  
Alexandre Nepomuceno, a revolução 
da genética tem sido ainda mais  
rápida nos últimos cinco anos. Se-
quenciar o DNA de uma variedade 
de soja está cada vez mais célere e 
barato. Com esse tipo de informa-
ção disponível, identificando genes 
mais facilmente, o processo deve ser 
reduzido. “As empresas estão usando 
essa revolução, como algoritmos de 

estatísticas, para acelerar ganho 
genético”, revela. 

Paralelamente, técnicas como a 
edição de genoma – que é diferente 
da transgenia – vêm ganhando es-
paço por diminuir o tempo de desen-
volvimento e também na aprovação 
junto a órgãos reguladores. “Com as 
técnicas de edição, podemos fazer 
mutações pontuais. Economizamos 
anos de estudos e recursos (na 
comparação com o cruzamento pelo 
melhoramento clássico). A edição de 
genoma tem um custo cerca de 60% 
mais barato, levando em conta todo 
o processo, da pesquisa básica até a
chegada ao mercado”, conta Nepo-
muceno, reforçando que, para isso,
há necessidade de investimentos em
formação de mão de obra, equipa-
mentos e infraestrutura. v
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São precisos de 10 a 12 anos para que uma nova variedade possa chegar aos campos 

A transformação digital 
pela qual passa a agricultura –  

sendo uma das principais 
tendências para os próximos dez 
anos, também afeta as pesquisas.
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Embrapa soja 
tem nova direção 

Alexandre Nepomuceno foi escolhido para chefiar a instituição nos próximos dois anos 

POR LEBNA LANDGRAF (ESPECIAL PARA REVISTA APASEM )

O pesquisador Alexandre Lima 

Nepomuceno (55) assumiu, no último 

mês de outubro, a chefia-geral da 

Embrapa Soja, uma das unidades 

de pesquisa da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária, que fica 

sediada em Londrina (PR). A gestão 

é bianual, podendo ser prorrogada 

por dois períodos iguais de dois anos. 

Para assumir o posto, o pesquisador 

precisou passar por um processo pú-

blico de seleção, que teve entre suas 

etapas a defesa aberta ao público via 

teleconferência. 

Experiência 

Nepomuceno tem uma visão 

abrangente do cenário atual para 

lidar com os desafios nos ambientes 

Pesquisa

interno e externo. Com relação ao 

macrocenário, ele ressalta que nas 

próximas duas décadas o planeta 

chegará a 9 bilhões de pessoas. Será 

um grande desafio produzir alimen-

to para suprir a demanda mundial.  

Nesse contexto, a soja consolida-se 

como a principal fonte de proteína, 

seja em ração animal ou em produtos 

industrializados.

Diante desse cenário, o Brasil 

tornou-se um importante player, 

porque atualmente é o maior produtor 

mundial de soja, com 120 milhões de 

toneladas, e o maior exportador de 

grãos. O agronegócio representa 21% 

do Produto Interno Bruto (PIB) brasi-

leiro e somente em 2019 impulsionou 

o PIB em 3,8%. Com a crise do coro-

navírus, há a perspectiva de redução 

do PIB no país, mas o agronegócio 

deverá continuar tendo protagonis-

mo, porque a demanda mundial por 

alimentos também é alta e crescente”, 

explica o pesquisador. 

“A tecnologia em genética em-

barcada nas sementes tem papel 

preponderante na cadeia produtiva 

da soja. Devido a essa importância, a 

Embrapa tem equipes de pesquisa em 

todas as áreas do conhecimento dedi-

cadas a gerar resultados que garan- 4

Nepomuceno tem uma visão 
abrangente do cenário atual para lidar 

com os desafios nos ambientes interno e externo. 
Com relação ao macrocenário, ele ressalta 
que nas próximas duas décadas o planeta 

chegará a 9 bilhões de pessoas. 
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Pesquisa

tam a produtividade da soja brasileira 

perante os desafios das mudanças 

climáticas, doenças, pragas e outros 

problemas da cultura, mas também 

assegurando que a soja brasileira 

continue sendo produzida de forma 

sustentável no curto, médio e longo 

prazos”, ressalta Nepomuceno.

O novo chefe-geral da Embrapa 

Soja entende que entre os gargalos 

do agronegócio da soja no Brasil 

está o alto custo para escoar o pro-

duto internamente até os portos, 

além da pouca agregação de valor. 

Aproximadamente 50% da produção 

brasileira é exportada como grãos e 

cerca de 27% é exportada como fare-

lo ou outros derivados da soja. “Seria  

interessante termos maior agrega-

ção de valor nos produtos que expor-

tamos para ampliar a rentabilidade 

e movimentar a indústria brasilei-

ra”, diz Nepomuceno, completando 

ainda que pretende trabalhar para 

antecipar-se aos desafios a partir de 

informações técnicas e indicadores 

consistentes para mostrar a quali-

dade ambiental na produção da soja 

brasileira. “Vamos nos dedicar para 

comprovar com dados científicos 

como a produção brasileira está res-

paldada em parâmetros ambientais, 

econômicos e sociais de sustenta-

bilidade das cadeias produtivas”, 

ressalta.

Plano de trabalho

Para conduzir a Embrapa Soja, o 

pesquisador elaborou um planeja-

mento a partir das diretrizes do go-

verno brasileiro, das orientações cor-

porativas previstas no Plano Diretor 

da Embrapa (que define os objetivos 

estratégicos da empresa) e ainda da 

agenda estratégica dessa unidade de 

pesquisa. O objetivo do novo gestor é 

utilizar estratégias para incrementar 

as parcerias com o setor privado; uti-

lizar os processos de inovação para 

melhorar a eficiência das entregas, 

assim como organizar as reduzidas 

equipes de trabalho e ainda buscar 

alternativas para diminuir os custos 

e ampliar a receita.

O novo chefe-geral entende ainda 

que a inovação, a partir do marco 

regulatório de ciência e tecnologia, 

é um conceito que diz respeito à 

introdução de novidades ou aperfei-

çoamento do ambiente produtivo e 

social, seja criando produtos e ser-

viços, seja quebrando paradigmas 

no modelo de trabalho das equipes, 
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desenvolvendo um plano de negócios 

ou mesmo um novo posicionamento 

para a marca. Ele ressalta, inclusive, 

que há uma diretriz institucional de 

que, até 2022, 40% dos projetos da 

Embrapa deverão atuar em inovação 

aberta com o setor produtivo.

“Com relação às ações de trans-

ferência de tecnologias, Nepomuceno 

defende ser preciso usar as técnicas 

tradicionais com os métodos inova-

dores para transferência de tecnolo-

gia. A realização de cursos e treina-

mentos a distância é uma realidade 

que só tende a se intensificar, por 

isso vamos estimular a ampliação 

da nossa presença nas plataformas 

digitais e a realização de parcerias 

com os ecossistemas de inovação”, 

destaca. v

“Vamos nos dedicar para comprovar 
com dados científicos como a produção 

brasileira está respaldada em parâmetros 
ambientais, econômicos e sociais de 

sustentabilidade das cadeias produtivas.”
Alexandre Lima Nepomuceno
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