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O Setor de Sementes Avança em 
Profissionalismo e Tecnologia
A trajetória do Setor de Sementes no 

Brasil tem como principal característica a busca 
incessante por eficiência, na forma de uma 
melhor sanidade, aliada a ganhos representativos 
em produtividade.

A ABRASEM e suas Associadas, em 
seus 40 anos de existência, têm cumprido de 
maneira competente a sua missão de trabalhar 
em busca de manter um ambiente de negócios 
moderno, estável, com uma legislação alinhada 
com as normas e tratados internacionais, que 
propicie as empresas do setor planejar os seus 
investimentos, investindo em pesquisa, gerando 
empregos, pagando impostos e contribuindo 
para o crescimento do nosso agronegócio.

Esse esforço tem resultado em uma 
indústria de sementes altamente profissional, 
que tem disponibilizado, ao longo desses anos, 
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inúmeras e eficientes tecnologias e serviços aos 
nossos agricultores. O resultado desse esforço é 
que os temos ajudado a produzir mais e melhor, 
com níveis de produtividade nunca vistos, 
tornando a nossa agricultura cada vez mais 
competitiva no cenário mundial. Sem dúvida, 
uma parceria de sucesso.

Sementes de qualidade são a base de um 
agronegócio competitivo e de uma agricultura 
de sucesso. Sem elas, o Brasil não alcançaria, 
seguidamente, recordes de produção e 
produtividade. Os crescentes níveis de utilização 
de tecnologia nas nossas lavouras, nas mais 
diferentes culturas, têm como base a utilização 
de sementes legais, desenvolvidas e produzidas 
conforme os exigentes padrões do Sistema 
Brasileiro de Sementes e Mudas. Tal fato reflete, 
também, a maior conscientização do produtor 
agrícola, que tem buscado por uma agricultura 
de excelência.



Narciso Barison Neto
Presidente Abrasem
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Fone: (61) 3226-9022    Fax: (61) 3323-3703
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Em razão de ser um grande player no 
mercado agrícola mundial, entendemos que a 
posição brasileira no cenário do melhoramento 
vegetal e da biotecnologia é estratégica. Os 
avanços tecnológicos e as mudanças institucionais 
e de mercado que vêm ocorrendo em todo mundo 
influenciam as perspectivas de desenvolvimento 
de novas tecnologias e de capacitação dos 
técnicos, no campo do melhoramento genético 
de plantas, o que vem trazer novos desafios, 
já que influenciam diretamente na dinâmica 
da pesquisa para o desenvolvimento de novas 
cultivares e traits.

A Abrasem fez um grande esforço, no 
decorrer dos últimos três anos, no sentido 
de colocar na agenda do Governo Federal o 
tema “Aprovações Assincrônicas” de eventos. 
Buscamos suprir os órgãos competentes de 
informações, colaborando no assessoramento de 
suas equipes técnicas, de diversos Ministérios e 
Órgãos Federais, o que acabou culminando com a 
liberação de novas tecnologias para soja e milho, 
já aprovadas no Brasil, pelo Governo Chinês.

Nesse cenário de mudança e de grande 
competição, é essencial a manutenção e o 
fortalecimento da nossa competência instalada, 
para fazer frente ao avanço muito rápido do 
conhecimento. É nossa missão primordial colocar 
a disposição dos agricultores brasileiros, através 
da semente, o melhoramento genético e os 
principais eventos advindos da biotecnologia.
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Pirataria de Sementes e Mudas

A semente e a muda são os insumos 
básicos da agricultura, independente do 
destino a ser dado à produção (consumo 
próprio, escambo ou comercialização). 
Independente do porte ou da atividade 
do agricultor, desde aquele que produz 
para sua própria subsistência até as 
grandes empresas do agronegócio, 
todos dependem de uma boa semente 
ou de mudas de qualidade. Sim, até 
mesmo as comunidades indígenas e 
quilombolas sabem disso, e possuem 
suas próprias técnicas de seleção e 
melhoramento de cultivares tradicionais, 
visando ao aumento de suas colheitas. 
Foi graças às inovações tecnológicas 
do setor sementeiro que o Brasil 
teve o grande salto de produtividade 
agrícola nas últimas décadas. Da mesma 
forma, a muda é o principal insumo da 
fruticultura e da silvicultura moderna. 
A cada ano são lançadas centenas de 
novas cultivares de flores e plantas 
ornamentais, um segmento que 
movimenta cerca de 6 bilhões de reais/
ano (dados da Câmara Setorial de Flores 
e Plantas Ornamentais). Sendo a base 
da agricultura, as sementes e mudas 
devem merecer os devidos cuidados na 
produção e nas etapas que se seguem.

De nada adianta um bom adubo, 
chuva ou irrigação na hora certa, a 
proteção da lavoura com agrotóxicos 

eficientes e o uso de máquinas e 
implementos modernos e bem 
ajustados, se não se utiliza sementes 
e mudas de qualidade. E é justamente 
visando garantir a oferta de sementes e 
mudas de qualidade que a fiscalização 
federal agropecuária atua, amparada 
pela legislação de sementes e mudas 
(Lei n.º 10.711/2003, seu Regulamento 
aprovado pelo Decreto nº 5.153/2004 e 
as instruções normativas específicas).

A Lei n.º 10.711/2003 institui o 
Sistema Nacional de Semente e Mudas 
no Brasil e determina que todo ente 
envolvido no Sistema (produtor de 
sementes e de mudas, beneficiador, 
reembalador, armazenador, laboratório 
de análise de sementes e mudas, 
comerciante e responsáveis técnicos) 
deve se inscrever ou se credenciar 
(conforme o caso) no Registro Nacional 
de Sementes e Mudas – RENASEM. O 
registro/credenciamento no RENASEM 
é o primeiro passo que habilita o 
interessado a atuar no segmento. 
Portanto, para fins legais, a semente e a 
muda só podem ser consideradas como 
tais se forem produzidas, beneficiadas, 
embaladas, analisadas e comercializadas 
por entes no RENASEM.

O segundo passo da produção legal 
de sementes e mudas é a inscrição dos 

campos e da produção dos viveiros, 
dentro dos prazos previstos em lei. 
Com a inscrição comprova-se a origem 
do material de propagação, dando à 
semente e à muda uma IDENTIDADE. 
Todas as etapas posteriores à semeadura 
em um campo ou viveiro inscrito 
(vistorias do Responsável Técnico, 
beneficiamento, análise, embalagem e 
comercialização), se executadas dentro 
do que determina a legislação, visam 
ofertar ao agricultor sementes e mudas 
de QUALIDADE.

A pirataria de sementes

Segundo o dicionário Aurélio, 
pirataria é a cópia ou edição de livros, 
discos, fitas, etc, sem autorização 
do detentor dos direitos autorais. O 
conceito se estende também para a 
falsificação de produtos como CDs, 
DVD’s, brinquedos, roupas, acessórios 
e outros. Nessa mesma linha, sementes 
ou mudas piratas são aquelas produzidas 
sem autorização dos direitos de proteção 

Embora botanicamente sejam idênticos, grãos e sementes são 

produtos distintos. A definição de semente é dada pela Lei n.º 10.711/2003: 

material de reprodução vegetal de qualquer gênero, espécie ou cultivar, 

proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha finalidade 

específica de semeadura. Portanto, embora o grão possa ser semeado e 

dar origem a uma nova planta, sua finalidade específica é o consumo (uso 

direto ou transformação) e não a semeadura. É nessa sutil mas importante 

diferença que se sustenta a agricultura no mundo todo.

matéria técnica
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de determinada cultivar. No passado, 
pirata era aquele que pilhava, saqueava. 
Atualmente o termo “pirata” tem sido 
comumente utilizado para qualquer 
produto falsificado, imitação barata de 
uma marca conhecida. 

De fato, para alguns autores, a 
reprodução não autorizada de sementes 
de cultivares protegidas, observadas as 
exceções do artigo 10 da Lei de Proteção 
de Cultivares, de modo geral se amolda 
ao conceito de pirataria, uma vez que tais 
sementes resultarão plantas bastante 
idênticas nas suas características, 
mantendo o produto resultante grande 
semelhança com a criação originária. 
Essa reprodução não autorizada pode 
se dar tanto pelo agricultor, usuário de 
sementes, quanto pelo produtor de 
sementes legalmente estabelecido, ou 
aquele se faz de produtor sem habilitação 
para sê-lo. Na prática, o termo “pirata” 
tem sido usado para qualquer semente 
ou muda produzida fora das regras do 
Sistema Nacional de Sementes e Mudas, 
seja de cultivar protegida ou não.

O direito do Agricultor de produzir 
sua própria semente ou muda

De acordo com a legislação 
brasileira de sementes e mudas, toda 
pessoa física ou jurídica que utilize 
semente ou muda com a finalidade de 
semeadura ou plantio deverá adquiri-las 
de produtor ou comerciante inscrito no 
RENASEM (ressalvados os agricultores 

familiares, os assentados da reforma 
agrária e os indígenas). A legislação, no 
entanto, permite ao agricultor fazer a 
sua própria semente ou muda utilizando 
parte de sua produção própria (grãos 
colhidos, para uso como sementes, ou 
plantas, para formação de mudas), desde 
que em quantidade compatível com 
o tamanho da área a ser plantada, na 
safra seguinte, em sua propriedade ou 
em outra cuja posse detenha (exigências 
não aplicadas aos agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária e 
indígenas que multipliquem sementes 
ou mudas para distribuição, troca ou 
comercialização entre si). Essa produção 
própria é conhecida como “semente/
muda reservada” ou “semente salva”. 
Quando se tratar de semente de cultivar 
protegida, essa “reserva” deve ter 
origem em áreas inscritas no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
por meio de formulário próprio, operação 
que deve ser repetida a cada nova safra. 
Ou seja, a legislação permite que o 
agricultor faça seu próprio material de 
plantio, mas no caso de mudas e quando 
a semente for de cultivar protegida, 
essa produção deve ser comunicada ao 
Ministério da Agricultura.

No entanto, a legislação, ao mesmo 
tempo em que permite, também 
prevê penalidades para punir infrações 
cometidas por agricultores que produzem 
sua própria semente ou muda. 

Produzir ou reservar sementes ou 
mudas para uso próprio, de cultivares 
de domínio público, em desacordo com 
a legislação é infração de natureza leve 
e a penalidade vai desde advertência 
até multa, que pode chegar a 80% do 
valor da semente/muda reservada ou 
produzida, se houver reincidência.

Reservar sementes ou mudas para 
uso próprio em quantidade superior 
à necessária para a safra seguinte é 
infração de natureza grave, punível 
com penalidade de multa no valor que 
varia de 41 a 80% do valor da produção, 
podendo ocorrer dobra desse valor no 
caso de reincidência.

Comercializar sementes ou mudas 
produzidas para uso próprio (sim, há 
casos em que o agricultor usuário se 
passa por produtor desses insumos!) 
ou reservar sementes ou mudas de 
cultivares protegidas sem ter inscrito o 
campo ou a produção do viveiro junto ao 
MAPA é infração de natureza gravíssima 
e a penalidade é multa, que pode chegar 
a 250% do valor da produção, se for caso 
de reincidência.

Piratas de sementes e mudas 

Não é só ao agricultor usuário que 
se pode imputar responsabilidade pela 
produção de sementes piratas. Já vimos 
que o produtor de sementes e de mudas 
(e aqui nos referimos como “produtor” 
aquele inscrito no RENASEM como tal), 
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ao produzir esses insumos à margem da 
legislação também se enquadra como 
um pirata, visto que o resultado dessa 
produção é ilegal e não é considerado 
semente ou muda.

Ao deixar de inscrever o campo 
ou a produção do viveiro, o produtor 
fica dispensado de todas as obrigações 
legais previstas para a produção do 
mesmo (vistorias obrigatórias, análises 
de identidade e qualidade, emissão de 
documentos da semente e da muda), 
pois para todos os efeitos, esse campo ou 
viveiro não existe. A produção resultante 
de campos ou viveiros não inscritos não 
aparece nas estatísticas oficiais e o cliente 
que as adquire (seja comerciante ou 
agricultor) perde suas garantias legais.

Por outro lado, a legislação prevê 
que o produtor que utilizar campos ou 
viveiros não inscritos comete infração de 
natureza grave, punível com penalidade 
de multa que pode chegar a R$ 18.000,00 
no caso de reincidência específica, 
além da apreensão e condenação das 
sementes ou mudas produzidas nesse 
campo ou viveiro. 

Ainda, se for constatada 
durante fiscalização, a produção, o 
beneficiamento, o armazenamento, a 
reembalagem, o comércio e o transporte 
de sementes ou mudas provenientes 

de campo ou viveiro não inscrito, 
ou a produção, o beneficiamento, o 
armazenamento, a reembalagem, o 
comércio e o transporte de sementes 
ou mudas de cultivares protegidas 
sem autorização do detentor do 
direito da proteção (ressalvadas as 
exceções previstas na Lei de Proteção 
de Cultivares), infrações de natureza 
gravíssima, a punição prevista é a 
aplicação da penalidade de multa, 
que pode chegar a 250% do valor da 
produção (no caso de reincidência), mais 
apreensão e condenação das sementes/
mudas e até mesmo a cassação da 
inscrição do RENASEM do infrator. 

Cultivares não inscritas no Registro 
Nacional de Cultivares-RNC também são 
consideradas cultivares piratas, pois estão 
à margem da legislação. A produção, o 
beneficiamento, o armazenamento, a 
reembalagem, o comércio e o transporte 
de sementes ou de mudas de espécie ou 
cultivar não inscrita no RNC é infração 
de natureza grave, punida com multa 
que pode chegar a 160% do valor da 
produção (no caso de reincidência), além 
de apreensão e condenação do material 
produzido irregularmente.

Em todos os casos anteriormente 
citados, se a infração for cometida por 
pessoa física ou jurídica não inscrita no 

RENASEM para a atividade em exercício, 
cabe ainda a pena de multa no valor de 
R$ 2.000,00.

PREJUÍZOS COM A PIRATARIA DE 
SEMENTES E MUDAS

O uso de sementes e mudas piratas 
apresenta diversas ameaças:

1) Perdas de produtividade, com 
redução da renda do agricultor trazendo 
prejuízos sociais e econômicos: 

Sementes e mudas produzidas à 
margem da lei nem sempre produzem 
os resultados esperados pelo usuário, 
aqueles alardeados por quem as 
produziu ou as vendeu. Não se sabe 
se seus campos ou viveiros foram 
acompanhados por um engenheiro 
agrônomo ou florestal (conforme o caso), 
que se responsabiliza pela qualidade da 
produção e pelo atendimento às normas 
e padrões estabelecidos para a espécie 
em questão. Não há garantia de que 
as sementes foram beneficiadas em 
instalações adequadas. É sabido que 
o beneficiamento é uma fase crítica na 
produção da semente. Não há garantia 
da rastreabilidade dos lotes. Não se sabe 
se houve análise de qualidade do lote, ou 
mesmo se o laboratório que analisou o 
material era habilitado para realizar tais 
análises, se contava com profissionais 
capacitados, instalações adequadas, etc. 
Não se sabe nem mesmo se a semente 
que se apresenta dentro da embalagem 
realmente se trata da cultivar ofertada. 
Os resultados para o agricultor são quase 
sempre desastrosos: perde-se a colheita, 
ficam-se as dívidas.

2) Perdas econômicas para o 
mercado de sementes e mudas com 
consequente desestímulo à pesquisa de 
novas cultivares. 

No Brasil a taxa de utilização 
de sementes para a maioria das 
espécies ainda é baixa, o que, aliado 
à concorrência dos piratas, ocasiona 
sérios prejuízos ao produtor, que muitas 
vezes se vê obrigado a diminuir sua 
produção e frear os investimentos, 
desaquecendo o setor. Sem pesquisa o 
mercado perde a opção por cultivares 

Qualidade de sementes em função do tipo de semente utilizada
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mais modernas, mais produtivas, mais 
resistentes a pragas e mais eficientes no 
aproveitamento da água e nutrientes.

3) Perdas de mercados externos, 
na medida em que as sementes e mudas 
produzidas irregularmente nem sempre 
atendem aos padrões internacionais 
(inclusive os fitossanitários). Diante do 
mau resultado, o desavisado cliente 
importador passa a buscar fornecedores 
em outros países.

4) Perdas de mercados internos. 
Sem garantia da qualidade e identidade 
da semente ou muda ofertada, a cultivar 
pode ser “queimada” numa determinada 
região ao apresentar resultado abaixo 
do esperado. Perdem tanto o produtor 
quanto o usuário, que nesse caso 
adquiriu “gato por lebre”.

5) Disseminação de pragas 
veiculadas por material de propagação, 
sejam elas ainda inexistentes no Brasil 
(introduzidas por sementes ou mudas 
contrabandeadas) ou aquelas até então 
restritas a determinada localidade 
(veiculadas por material de propagação 
produzido em campos ou viveiros não 
inspecionados). O risco fitossanitário é um 
dos grandes vilões da pirataria de sementes 
e mudas. No Brasil, temos vários exemplos 
de pragas que foram introduzidas por 
material de propagação contrabandeado 
e outras ainda são ameaças constantes. 

O comércio de sementes e mudas é 
uma forma eficiente de transporte de 
pragas a longas distâncias. Bactérias, 
vírus, cochonilhas e nematoides, por 
exemplo, que possuem baixa ou nenhuma 
mobilidade natural, pegam “carona” 
no material de propagação e vão direto 
às áreas de produção (muitas vezes do 
próprio produtor de semente ou muda). 
A bacteriose da videira, introduzida 
no final da década de 90 por meio de 
estacas supostamente importadas 
clandestinamente da Índia, trouxe 
sérios prejuízos aos produtores de uva 
no Vale do São Francisco. A batata, tão 
acometida por viroses, todas de origem 
exótica. O nematoide-de-cisto da soja, 
que incrivelmente se dispersou Brasil 
afora e hoje nem está mais sujeito 
a controle oficial do MAPA. Plantas 
daninhas, outro risco real e constante, 
sejam pragas quarentenárias ausentes 
ou não-quarentenárias regulamentadas 
(na prática conhecidas como espécies 
silvestres, nocivas proibidas ou nocivas 
toleradas). 

Diversas plantas daninhas têm sido 
interceptadas em sementes legalmente 
importadas. Numa dessas ocasiões, 
em 2008, o Laboratório Oficial de 
Análise de Sementes do LANAGRO-RS 
interceptou as minúsculas sementes de 
Orobanche, terrível planta daninha que 
não é encontrada em terras brasileiras. 
Em 2010, também em fiscalização de 
sementes legalmente importadas, 
foram interceptadas sementes da praga 
Taeniatherum caput-medusae, outra 
temida planta daninha ausente do Brasil. 
O caso mais recente foi a introdução 

da lagarta Helicoverpa armigera, praga 
polífaga de difícil controle, que tantos 
prejuízos vem causando no Brasil. É bem 
verdade que ainda não se sabe como 
entrou (e pode realmente ter passado 
despercebida numa importação legal 
de sementes ou mudas), mas se mesmo 
diante de tantos controles não existe 
medida 100% eficiente (não existe risco 
zero), dá pra se imaginar os riscos que 
estamos sujeitos nas importações de 
sementes clandestinas.

O Sistema Nacional de Sementes 
e Mudas - SNSM, instituído nos 
termos da Lei n.º 10.711/2003 e de 
seu regulamento, objetiva garantir a 
identidade e a qualidade do material de 
multiplicação e de reprodução vegetal 
produzido, comercializado e utilizado em 
todo o território nacional. Compete ao 
MAPA promover, coordenar, normatizar, 
supervisionar, auditar e fiscalizar as 
ações decorrentes da Lei e de seu 
regulamento, cabendo aos Estados e 
ao Distrito Federal elaborar normas 
e procedimentos complementares 
relativos à produção de sementes e 
mudas, bem como exercer a fiscalização 
do comércio estadual. É responsabilidade 
e obrigação dos entes que fazem parte 
do SNSM a disponibilização de sementes 
e mudas com identidade e qualidade, 
bem como é vedado ao agricultor (salvas 
exceções) adquirir sementes e mudas de 
produtores não inscritos no RENASEM. 
A fiscalização federal agropecuária está 
atenta para o fiel cumprimento da Lei de 
ambas as partes.
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Mas que negócio é esse de 
resistência de insetos?

A resistência é uma característica 
genética pré-adaptativa, ou seja, pode 
estar presente na população de insetos 
antes da utilização de quaisquer dos 
métodos de controle. Pode ocorrer então 
a seleção dos indivíduos naturalmente 
resistentes a determinada tática de 
controle.

E o que o MIP tem a ver com isso?

O MIP é o conjunto de medidas 
adotadas com o objetivo de reduzir 
o risco de evolução da resistência na 
população de pragas-alvo. A utilização 
de tais medidas retarda ou até mesmo 
impede o processo de evolução da 
resistência. Dessa maneira, o MIP 
destaca-se como um importante 
componente dos programas de controle 
de pragas.

Cássio Camargo | cassio.camargo@apps.agr.br

Manejo Integrado da Tecnologia 
Bt para Milho

As boas práticas de MRI devem ser 
adotadas simultaneamente para atingir 
os melhores resultados, sendo que, 
dentre as práticas de MRI em culturas 
Bt, destaca-se a adoção de áreas de 
refúgio, permitindo que uma quantidade 
significativa de insetos-alvo da tecnologia 
não seja exposta às proteínas Bt, sendo 
essas áreas fontes de insetos suscetíveis. 

O milho Bt é obtido por meio da transformação 

genética de plantas de milho com genes da bactéria 

Bacillus thuringiensis, os quais promovem a expressão 

de proteínas com ação inseticida. Um trabalho que exige 

muita pesquisa, investimento e tempo.

O manejo eficiente das principais pragas-alvo 

pelas proteínas Bt protege o potencial produtivo dos 

híbridos de milho e contribui para a racionalização do 

uso de inseticidas na cultura. Os eventos Bt disponíveis 

atualmente apresentam diferentes níveis de controle 

para as diferentes espécies-alvo da tecnologia.

A utilização de milho Bt pode ser considerada como 

uma tática adicional de controle em programas de 

Manejo Integrado de Pragas (MIP) na cultura do milho.

Devido à expressão contínua das proteínas Bt 

ao longo do período de desenvolvimento, as plantas 

Bt exercem uma elevada pressão de seleção sobre 

as populações de insetos-praga-alvo. Desse modo, 

a preservação da suscetibilidade nas populações de 

insetos às proteínas Bt presentes depende da adoção de 

programas adequados de MIP.

Adoção de áreas de refúgio

O plantio e a manutenção das 
áreas de refúgio representa o principal 
componente do plano de Manejo de 
Resistência de Insetos das culturas Bt. 
O objetivo do refúgio é manter uma 
população de insetos-pragas-alvos da 
tecnologia Bt sem exposição à proteína 
Bt.

Dessa forma, insetos suscetíveis, 
quando adultos, podem acasalar com 
qualquer  indivíduo naturalmente 
resistente que sobreviveu no milho 
Bt. Assim, a suscetibilidade poderá 
ser transmitida aos descendentes, 
garantindo a sustentabilidade da eficácia 
de controle.

São diversas as configurações para 
a sua área de refúgio

A área de refúgio pode ser elaborada 
seguindo diversas configurações. O 
objetivo é proteger a tecnologia Bt sem 
prejudicar o seu negócio.

matéria técnica
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Ter atenção para:

• Fazer primeiro a semeadura da 
área de refúgio com as sementes de 
milho não Bt;

• Caso a população de pragas-
alvo atinja o nível de dano econômico 
na área de refúgio, o controle poderá 
ser realizado com inseticidas que não 
sejam formulados à base de Bt;

• A área de refúgio deve estar 
na área irrigada, para que tenha as 
mesmas condições de manejo.

Dessecação antecipada seguida 
de inseticida

As culturas antecessoras, 
assim como as plantas daninhas e 
voluntárias presentes no ambiente, 
podem hospedar as principais pragas 
que atacam a cultura do milho na 
fase inicial, influenciando a espécie 
predominante e a pressão inicial das 
pragas. Assim, no sistema de plantio 
direto, a pressão de pragas na fase 
inicial da cultura pode ser maior 
quando comparada ao sistema de 
plantio convencional.

Benefícios da aplicação de 
inseticida na dessecação:

Recomenda-se, em caso de 
presença de pragas na área, fazer 
aplicação de inseticida em seguida da 
dessecação pré-plantio, visando:

• Redução da população inicial de 
pragas, que são o maior desafio para 
tratamento de sementes;

• Controle de lagartas residentes 
em ínstares mais avançados, que podem 
causar danos iniciais mesmo em culturas 
de milho Bt;

• Manutenção do estande inicial da 
lavoura.

Momento correto da dessecação 
traz vantagens para cultura do milho Bt:

A dessecação antecipada da 
cobertura vegetal tem como objetivo 
disponibilizar palhada seca sobre o 
solo, facilitando a operação do plantio 
e promovendo a proteção ao solo. 
O momento ideal das aplicações de 
herbicida pode variar de acordo com 
as condições climáticas e o sistema de 
plantio utilizado.

Recomenda-se fazer duas 
dessecações; a primeira no período 
de aproximadamente 30 dias antes 
do plantio, evitando assim presença 
de massa verde no momento da 
semeadura, e a segunda dessecação 
logo antes do plantio, visando controlar 
o primeiro fluxo de plantas daninhas 
após a primeira dessecação.

Benefícios da dessecação realizada 
no momento certo:

• Maior eficiência do uso de 
inseticida na segunda dessecação, já 
que a cobertura verde diminui sua 
intensidade com a primeira dessecação 
(eliminação do efeito guarda-chuva para 
inseticida);

• Melhor plantabilidade: facilita o 
corte da palhada pela plantadeira;

• Disponibilidade de palhada seca 
no período de germinação da cultura: 
proteção da umidade do solo;

• Redução de possíveis efeitos 
alelopáticos da cultura anterior à cultura 
principal;

11www.abrasem.com.br
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• Facilidade no controle de plantas 
daninhas em fase de pós-emergêngia da 
cultura, caso haja necessidade.

Controle de plantas daninhas

Algumas plantas daninhas podem 
hospedar insetos-praga das culturas 
subsequentes, permitindo que uma 
quantidade significativa sobreviva 
nas áreas de cultivo no período de 
entressafra. Além disso, ervas daninhas 
podem ser fontes de lagartas em 
ínstares mais avançados, as quais 
apresentam maior dificuldade de 
controle pela tecnologia Bt.

Algumas práticas podem contribuir 
para o melhor controle das ervas 
daninhas, assim como para a prevenção 
da resistência aos herbicidas:

• Não deixar áreas em pousio: use 
práticas integradas de manejo de plantas 
daninhas durante o ano, focando o 
manejo do banco de sementes (rotação 
de culturas e coberturas);

• Começar a cultura no limpo: fazer 
um controle efetivo antecipadamente 
no pré-plantio e, se necessário, usar um 
herbicida pré-emergente em áreas de 
elevada pressão de plantas daninhas;

• Utilizar a dose e o momento 
corretos de aplicação dos produtos no 
seu sistema de manejo, observando-se 
as melhores condições de aplicação;

• Utilizar o manejo pós-colheita: 
utilização de associação de herbicidas 
com diferentes mecanismos de ação;

• Monitorar os resultados da 
estratégia de manejo implementada, 
evitando o estabelecimento de 
populações remanescentes de plantas 
daninhas na cultura;

• Usar as melhores práticas 
agronômicas para maximizar a 
competitividade da cultura com as 
plantas daninhas, evitando-se também 
a dispersão de sementes pelos 
implementos agrícolas.

Manejo de plantas voluntárias - 
tigueras

• Após o cultivo do milho, é comum 
a ocorrência de germinação de grãos 
remanescentes da colheita anterior de 
forma espontânea;

• A quantidade e o momento de 
germinação desses grãos de milho, 
produzindo tigueras, dependem de 
vários fatores, sendo a qualidade 
da colheita anterior um dos mais 
importantes;

• Os herbicidas chamados 
graminicidas são a principal ferramenta 
de manejo dessas plantas;

• Realizar o controle das plantas 
voluntárias até o estágio V3/V4 para 
obter controles consistentes e rápidos;

• Evitar a matocompetição com a 
cultura subsequente de soja, fazendo 
o manejo precocemente das plantas 
voluntárias.

Tratamento de sementes

O Tratamento de Sementes (TS) 
é uma prática que visa o controle de 
pragas subterrâneas e iniciais da cultura, 
período de grande suscetibilidade às 
pragas. Os danos causados por essas 
pragas resultam em falhas na lavoura 
devido ao ataque às sementes após 
a semeadura, danos às raízes após a 
germinação e à parte aérea das plantas 
recém-emergidas.

A escolha correta do produto 
químico é essencial para o sucesso 
dessa operação. Recomenda-se 
utilizar produtos de amplo espectro 
que proporcione controle eficiente do 
complexo de pragas inicial da cultura.

Os  benefícios do tratamento de 
sementes são:

• Proteção na fase de 
desenvolvimento inicial das plantas;

• Controle de amplo espectro de 
pragas;

• Manutenção do estande inicial da 
lavoura.

Monitoramento seguido de 
inseticida

O monitoramento é fundamental 
para o MIP na cultura do milho. E 
a tomada de decisão de realizar ou 
não uma aplicação complementar de 
inseticida na lavoura depende de uma 
boa amostragem.

Para amostragem da lagarta-do-
cartucho, deve-se amostrar 20 plantas 
em sequência, em pelo menos 5 pontos 
da lavoura (5 subamostras), totalizando 
100 plantas.

A avaliação do nível de ação para 
lagarta-do- cartucho é feita com base 
em uma escala visual de danos de zero 
a nove (0 – 9), conhecida como Escala 
Davis. O nível de ação é atingido quando 
20% das plantas apresentam nota igual 
ou superior a 3.

Aspectos importantes do MIP:
Adoção de áreas de refúgio

Dessecação antecipada seguida de inseticida
Controle de plantas daninhas

Manejo de plantas voluntárias - tigueras
Tratamento de sementes

Monitoramento seguido de inseticida
Rotação de culturas
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É importante rotacionar inseticidas 
com diferentes modos de ação quando 
houver necessidade de mais de uma 
aplicação.

Rotação de culturas

Rotação de culturas consiste em 
alternar o plantio de diferentes espécies 
de culturas na mesma área agrícola. A 
escolha das espécies para a rotação de 
culturas deve-se levar em consideração 
fatores econômicos, pragas, doenças, 
adubação, entre outros.

Para a obtenção de máxima 
eficiência, na melhoria da capacidade 
produtiva do solo, o planejamento da 
rotação de culturas deve considerar, 
preferencialmente, plantas comerciais e, 
sempre que possível, associar espécies 
que produzam grandes quantidades de 
biomassa e de rápido desenvolvimento, 

Considerações 

As pragas-alvo, como 
também o nível de controle de 
cada uma dessas pragas, poderá 
variar de acordo com a tecnologia 
utilizada.

A rápida adoção da 
tecnologia Bt na cultura do milho no 
Brasil foi reflexo da boa eficiência no 
manejo das principais pragas-alvo. 
Porém, o uso inadequado dessa 
tecnologia devido à não-adoção de 
boas práticas de manejo pode ter 
como consequência a perda de sua 
eficácia.

A adoção das áreas de 
refúgio é crítica para a durabilidade 
da tecnologia Bt. Além disso, o 
agricultor deve continuar realizando 
o monitoramento das lavouras, 
assegurando a proteção do seu 
investimento e da produtividade.

cultivadas isoladamente ou em consórcio 
com culturas comerciais.

Os benefícios da rotação de culturas 
são:

• Melhora das propriedades 
físicoquímicas do solo;

• Redução de fonte de inóculo de 
doenças para cultura subsequente;

• Redução da população inicial de 
alguns insetos-praga da cultura;

• Auxílio no manejo de plantas 
daninhas: possibilidade de alternar 
herbicidas para o controle;

• Aumento de produtividade do 
sistema.
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Silvana Paula Moraes | silvana.moraes@embrapa.br
Alexandre Specht e Daniel Sosa-Gomez

A Lagarta-da-Maçã-do-Velho-Mundo,
Helicoverpa armigera no Brasil

Um fator crítico de produção na atividade agrícola 
é o da sanidade vegetal, que pode representar ameaça 
à competitividade e sustentabilidade, com casos de 
comprometimento da produção em 100%. O problema de 
pragas é presente em menor ou maior grau em todas as 
regiões agrícolas do mundo, sendo um dos fatores causadores 
deste problema a introdução, em grandes áreas, de uma única 
espécie vegetal, simplificando o agroecossistema. No caso de 
insetos, ocorrem mudanças na estrutura das comunidades, 
favorecendo o aumento nas taxas de reprodução e 
sobrevivência de algumas espécies, que impactam na 
produção, pelas injúrias causadas nos tecidos vegetais e 
consequente danos econômicos.

Entre os insetos destacam-se os lepidópteros (mariposas 
e borboletas) que, no mundo, reúnem mais de 145.000 
espécies e apresentam diversas espécies com grande potencial 
reprodutivo e muitas vezes causam sérios prejuízos devido suas 
formas jovens (lagartas) serem muito abundantes e vorazes. 
Especificamente em áreas de Cerrado, o grupo das lagartas 
pertencentes a Superfamília Noctuoidea, que hoje inclui as 
Famílias Erebidae, representada por gêneros de importância 
como Alabama e Anticarsia e Noctuidae, representada por 
Agrotis, Chrysodeixis, Helicoverpa, Heliothis, Peridroma, 
Rachiplusia e Spodoptera, tem impacto destacado. Os insetos 
pertencentes a estes gêneros constituídos por uma ou mais 
espécies podem associar-se às plantas de interesse econômico 
atuando em complexos que, em cada cultura e situação, são 
formados por espécies de maior importância, conhecidas 
como “pragas-chaves” e por espécies menos prejudiciais ou 
por causar danos esporadicamente são conhecidas como 
“pragas-secundárias”. Cabe destacar, ainda, que Noctuoidea 
agrupa quase 30% de todas as espécies borboletas. A maioria 
das espécies apresenta elevada variabilidade morfológica, 
o que determina ainda a demanda de conhecimentos sobre 
o ciclo de vida, dos inimigos naturais e da morfologia dos 
estágios imaturos da maioria das espécies. 

Recentemente, no Brasil, a ocorrência impactante de 
lagartas nas culturas do milho, soja e algodão foi relatada 
em diferentes regiões do Brasil, principalmente na safra 
2012/2013. Dentre estes relatos, o mais frequente foi 
relacionado à presença de representantes do gênero 
Helicoverpa. Pesquisadores da Embrapa realizaram a coleta 
de noctuídeos adultos por meio de armadilhas luminosas, 
bem como, a coleta de lagartas nas culturas do milho, soja e 
algodão nos estados da Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso e 
Paraná. Em trabalho colaborativo foi realizada a identificação 
de H. armigera. A identificação taxômica foi realizada por 
meio de estudo da genitália masculina. Posterior à análise 
morfológica, a caracterização molecular foi realizada 
amplificando sequências parciais dos genes de citocromo 
oxidase c subunidades I e II e citocromo B dos insetos. 

O estabelecimento do momento da introdução desta 
espécie no Brasil dificilmente poderá ser precisado. A hipótese 
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é que possivelmente tenha ocorrido 
com anterioridade suficiente, de forma 
a favorecer a dispersão e/ou migração 
de adultos e estabelecer densidade 
populacional suficientemente elevada 
para desencadear danos econômicos 
em diversas culturas hospedeiras e 
regiões agrícolas no Brasil. Registro 
de interceptações na Europa e nos 
Estados Unidos reportam a associação 
de H. armigera às vias de ingresso 
de carregamentos de flores cortadas, 
vegetais, plantas ornamentais e 

trânsito de pessoas. Entretanto, o risco 
de introdução no Norte da Europa, 
em países como Holanda e Reino 
Unido, foi classificado baixo através 
destas vias de ingresso, em função da 
pequena possibilidade de sobrevivência 
e estabelecimento da espécie depois 
da introdução em nova área. No caso 
da Europa, a dispersão natural foi 
considerada a causa da ocorrência 
de surtos populacionais impactantes. 
Baseado no registro de migração de 
adultos na ordem de até 1.000 km, 
populações do Sul da Europa e mesmo 
norte da África possivelmente têm 
alcançado a Grã-Bretanha, tornando 
esta praga transiente. Esta seria a 
explicação para a ocorrência de surtos 
populacionais impactantes em países, 
nos quais a estratégia de sobrevivência 
como a diapausa não garante alta 
sobrevivência e estabelecimento.

O impacto econômico de H. 
armigera é registrado na Austrália,  
China, Índia e países africanos, 
especialmente na cultura do algodão. 
É ainda considerada a praga mais 
importante na cultura do tomate, na 
Espanha e em Portugal. Sendo ainda 
registrado o ataque em outros cultivos 
explorados para produção de alimentos, 
fibras e óleos, incluindo hospedeiros 
do grupo das monocodiledôneas e 
dicotiledôneas. As lagartas podem 
atacar tanto a parte vegetativa, como 

estruturas reprodutivas das plantas 
hospedeiras. Entretanto, a fase 
reprodutiva é preferida, bem como a 
capacidade de movimentação entre 
frutos, antes do consumo total destes, 
podendo representar alta capacidade 
de destruição desta espécie, mesmo em 
pequenas populações de lagartas. 

No Brasil, a identificação 
desta praga representa importante 
demanda de pesquisa, no sentido da 
geração de informações da ecologia, 
comportamento e estabelecimento 
de medidas de manejo da espécie, 
validadas para as condições brasileiras, 
em especial na região do Cerrado do 
Brasil Central. Dentre os inseticidas 
utilizados atualmente nos países 
para o controle de H. armigera, são 
citados: indoxicarbe, methoxyfenozide, 
benzoato de emamectina, novaluron, 
chlorfenapyr, imidaclopride, fluvalinate, 

endosulfan, spinosad, abamectina, 
deltametrina, cipermetrina, lambda-
cyalothrin, carbaryl, metomil, 
profenofos, tiodicarb e clorpirifos. 
Aplicações visando lagartas nos 
instares iniciais é recomendação no 
controle químico, considerando a 
maior susceptibilidade e exposição de 
lagartas, que após o segundo instar se 
abrigam em estruturas reprodutivas. 
Entretanto, exemplos em vários 
países relatam a ocorrência de sérios 
problemas de seleção de populações 

resistentes a diferentes grupos de 
inseticidas. A resistência de H. armigera 
a piretroides é reportada na Austrália, 
Tailândia, Turquia, Índia, Indónesia, 
Paquistão, Espanha, China, Israel e Nova 
Zelândia. Sendo também resistrados 
na Austrália casos de resistência 
a endosulfan, organofosforados e 
carbamatos, indicando que o controle 
químíco não representa solução isolada 
para o manejo da praga.

A abordagem de manejo regional 
de pragas é proposta como alternativa 
para o manejo de H. armigera, 
considerando o número de gerações, 
capacidade de migração e alto grau de 
polifagia desta espécie, que inviabilizam 
práticas de controle aplicadas somente 
em nível de propriedade. Para tanto, 
torna-se necessário considerar a 
paisagem agrícola da região de cultivo, 
a interação espacial e temporal de 
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Aspecto crítico na adoção desta tecnologia para 
manejo desta lagarta é a necessidade do manejo da 
resistência, o qual deve ser baseado no fato de que a 
planta expressando a toxina em dose extremamente alta é 
letal para grande parte da população. O plantio de áreas 
de refúgio, nas quais são cultivadas a mesma variedade 
sem o gene Cry tem a finalidade de manter populações de 
indivíduos suscetíveis, que migram e acasalam com insetos 
resistentes promovendo a redução do risco de evolução 
da resistência à toxina em questão. O entedimento da 
dinâmica populacional de pragas e o efeito da paisagem 
sobre esta dinâmica também devem ser considerados no 
risco de evolução de populações resistentes à tecnologia 
Bt. Estes aspectos são particularmente importantes em 
áreas de Cerrado, em situações em que mais de uma 
cultura esteja expressando a mesma toxina.

plantas hospedeiras e o papel de 
culturas “armadilha” ou culturas 
“foco” de infestação desta praga. Na 
Austália, a cultura de milho ilustra 
o exemplo desta interação, por ser 
hospedeiro de H. armigera no início 
da estação de cultivo. Entretanto, esta 
cultura não suporta muitas gerações da 
praga, por apresentar rápido período 
de florescimento, local preferido 
para deposição de postura. Adultos 
que emergem após o período de 
florescimento tendem a se dispersar em 
busca de hospedeiros mais atrativos, 
que sustentam maior número de 
gerações da praga, como é o caso da 
cultura do algodão.

No caso da adoção do controle 
químico, a alternativa mais indicada 
para o uso de inseticidas no controle 
de H. armigera é a adoção de sistema 
de monitoramemento da praga e nível 
de controle para tomada de decisão. A 
contagem direta de ovos e lagartas de 
primeiro instar é indicada e na Austrália, 
na cultura do algodão, a frequência 

de amostragem recomendada é de 
pelo menos duas vezes por semana, 
no início da germinação das sementes 
até que 30 a 40% das plantas estejam 
com capulhos abertos. Níveis de dano 
econômico e níveis de controle para H. 
armigera têm sido propostos baseados 
no número de lagartas por área ou 
comprimento de linha de plantio. O 
uso de armadilha luminosa permite 
a detecção de espécies presentes 
em determinada área e a flutuação 
populacional durante a estação de 
cultivo. Armadilhas de feromônio são 
mais sensitivas para a detecção de 
populações iniciais em cultivos, por 
serem específicas, tornando o trabalho 
de contagem rápido e fácil. 

O controle biológico é citado 
como aliado no manejo de H. armigera 
exemplificado por mais de 15 espécies 
do parasitoide Trichogramma, atacando 
ovos. Para culturas que toleram em 
maior proporção a praga e consequente 
maior densidade para adotar o controle, 
o favorecimento da sobrevivência 

de inimigos naturais de H. armigera 
contribui para o manejo desta espécie. 

A tecnologia de plantas 
transgênicas, expressando toxinas Bt na 
cultura do algodão, é considerada como 
um fundamento no controle de pragas 
nesta cultura. A primeira geração de 
plantas expressando a toxina Cry1Ac 
para controle de H. armigera foi 
introduzida na Austrália em 1995/96. 
Variabilidade, na expressão desta 
toxina durante o ciclo da cultura tem 
sido reportada na Austália, com registro 
de casos de aplicações de inseticidas, 
principalmente no terço final da estação 
de cultivo. Entretanto, atualmente, a 
tecnologia predominante é a de plantas 
de algodão transgênicas expressando 
as toxinas Cry1Ac e Cry2Ab, de forma 
a diminuir o risco de seleção de 
populações resistentes de H. armigera.  
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Irineu Lorini | irineu.lorini@embrapa.br
Francisco Carlos Krzyzanowski, José de Barros França Neto e Ademir Assis Henning

Principais Pragas e Métodos de 
Controle em Sementes durante o 

Armazenamento

A qualidade das sementes, em 
especial a fisiológica, pode ser afetada 
pela ação de diversos fatores. Entre 
estes, as pragas de armazenamento, em 
especial Sitophilus zeamais, S. oryzae, 
Rhyzopertha dominica, Acanthoscelides 
obtectus, Lasioderma serricorne, 
Sitotroga cerealella, Ephestia kuehniella 
e E. elutella, podem ser responsáveis 
pela deterioração física  do lote de 
semente armazenado.

Principais Pragas

O conhecimento do hábito 
alimentar de cada praga constitui 
elemento importante para definir 
o manejo a ser implementado nas 
sementes durante o período de 
armazenamento. Segundo esse hábito, 
as pragas podem ser classificadas em 
primárias ou secundárias.

a) Pragas primárias: são aquelas 
que atacam sementes e grãos inteiros 
e sadios e, dependendo da parte que 
atacam, podem ser denominadas pragas 
primárias internas ou externas. As 
primárias internas perfuram as sementes 
e nestas penetram para completar 
seu desenvolvimento. Alimentam-
se de todo o tecido de reserva da 
semente e possibilitam a instalação 
de outros agentes de deterioração. 
Exemplos dessas pragas são as espécies 
Rhyzopertha dominica, Sitophilus oryzae 
e S. zeamais.  As pragas primárias 
externas destroem a parte exterior da 

semente e, posteriormente, alimentam-
se da parte interna sem, no entanto, se 
desenvolverem no interior da mesma.

b) Pragas secundárias: são aquelas 
que não conseguem atacar sementes 
e grãos inteiros, pois dependem que 
estes estejam danificados ou quebrados 
para deles se alimentarem. Essas 
pragas ocorrem nas sementes quando 
estão trincados, quebrados ou mesmo 
danificados por pragas primárias, e 
geralmente ocorrem durante o período 
de recebimento ao de beneficiamento 
dos lotes de sementes. Como exemplo, 
cita-se as espécies Cryptolestes 
ferrugineus, Oryzaephilus surinamensis 
e Tribolium castaneum. 

Existem dois principais grupos 
de pragas que atacam as sementes 
armazenadas, que são besouros e 
traças. Entre os besouros encontram-
se as espécies: R. dominica, Sitophilus 
oryzae, S. zeamais, Acanthoscelides 
obtectus, Lasioderma serricorne. As 
espécies de traças mais importantes são: 
Sitotroga cerealella, Ephestia kuehniella 
e Ephestia elutella. Entre essas pragas, 
R. dominica, S. oryzae e S. zeamais são 
as mais preocupantes economicamente 
e justificam a maior parte do controle 
químico praticado nos armazéns. Além 
dessas pragas, há roedores e pássaros 
causadores de perdas, principalmente 
qualitativas, pela sujeira que deixam no 
produto final, que também devem ser 
considerados no manejo integrado de 
pragas (MIP).

Rhyzopertha dominica (Coleoptera, 
Bostrichidae)   besourinho dos cereais

Os adultos são besouros de 2,3 
a 2,8 mm de comprimento, coloração 
castanho escura, corpo cilíndrico e 
cabeça globular, normalmente escondida 
pelo protórax .

Essa praga primária interna possui 
elevado potencial de destruição em 
sementes e grãos de trigo, arroz, milho, 
cevada, aveia, centeio e triticale, pois 
é capaz de destruir de 5 a 6 vezes seu 
próprio peso em uma semana. É a 
principal praga na armazenagem no 
Brasil, em razão da incidência e da grande 
dificuldade de se evitar os prejuízos que 
causa aos produtos.

Deixa as sementes perfuradas e 
com grande quantidade de resíduos 
na forma de farinha, decorrentes do 
hábito alimentar. Tanto adultos como 
larvas causam danos às sementes 
armazenadas. Possui grande número de 
hospedeiros, e adapta-se rapidamente 
às mais diversas condições climáticas 
sobrevivendo mesmo em extremos de 
temperatura.
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Sitophilus oryzae e S. zeamais 
(Coleoptera, Curculionidae)   gorgulhos 
dos cereais 

Essas duas espécies são muito 
semelhantes em caracteres morfológicos 
e podem ser distinguidas somente 
pelo estudo da genitália. Ambas 
podem ocorrer juntas no mesmo lote 
de sementes, independentemente da 
espécie de semente onde é encontrada.

É praga primária interna de grande 
importância, pois pode apresentar 
infestação cruzada, ou seja, infestar 
sementes no campo e também no 
armazém, onde penetra profundamente 
na massa de sementes. Apresenta 
elevado potencial de reprodução, possui 
muitos hospedeiros, como trigo, milho, 
arroz, cevada, triticale e aveia. Tanto 
larvas como adultos são prejudiciais e 
atacam sementes inteiras. A postura 
é feita dentro da semente; as larvas, 
após se desenvolverem, empupam e 
se transformam em adultos. Os danos 
decorrem da redução de peso e de 
qualidade física e fisiológica da semente. 

Acanthoscelides obtectus 
(Coleoptera: Bruchidae) – caruncho do 
feijão

O caruncho-do-feijão é uma praga 
primária de produtos armazenados, 
atacando principalmente leguminosas 
como feijão. Está adaptado tanto para 
viver e reproduzir em regiões tropicais 
como nas temperadas, em condições 
de baixa umidade. Os adultos de 
A. obtectus medem de 2 a 4mm de 

comprimento e são de coloração pardo-
escuros, com pontuações avermelhadas 
no abdome, pernas e antenas; os olhos 
são distintamente emarginados e os 
fêmures posteriores possuem um largo 
espinho ventral. As fêmeas são maiores 
que os machos. 

Causa prejuízos consideráveis, 
como perda de peso, redução da 
qualidade nutricional, do poder 
germinativo das sementes e a introdução 
de contaminantes secundários, 
como fungos, e micotoxinas. Muitas 
infestações iniciam no campo e as 
larvas alimentam-se das sementes em 
maturação. As larvas de A. obtectus 
alimentam-se dos cotilédones, podendo 
em cada semente ocorrer diversas, e em 
função do seu rápido desenvolvimento, 
há um alto potencial para o crescimento 
populacional. Desta maneira os danos 
acumulados podem ser muito extensos.

Lasioderma serricorne (Coleoptera: 
Anobiidae)

As fêmeas colocam os ovos em 
pequenas fendas nos fardos de fumo, 
onde é praga originalmente importante, 
ou nos charutos, mas não nas folhas de 
fumo no campo, mas está aparecendo 
com certa frequência, perfurando 
sementes e grãos de soja, provocando 
prejuízos aos armazenadores, e 
ameaçando a qualidade do produto 
oferecido nos mercados interno e 
externo. No momento é a maior ameaça 
ao armazenamento de sementes e grãos 
de soja. 

É uma praga cosmopolita, cujas 
larvas maiores escavam galerias. As 
larvas se alimentam dos produtos onde 
fazem as galerias, como é o caso da 
soja armazenada. Não é capaz de atacar 
plantas vivas, embora ataque um grande 
número de produtos em depósitos, entre 
estes, frutos secos, papéis, tapetes, 
forros, grãos, farelos, farinhas, massas, 
biscoitos e rações.

Sitotroga cerealella (Lepidoptera, 
Gelechiidae) traça dos cereais

Os adultos são mariposas com 10 
mm a 15 mm de envergadura e 6 a 8 
mm de comprimento. As asas anteriores 
são cor de palha, com franjas, e as 
posteriores são mais claras, com franjas 
maiores. Vivem de 6 a 10 dias. 

É praga que ataca sementes 
intactas (primária), porém afeta mais a 
superfície do lote de sementes.  As larvas 
destroem a semente, alterando o peso e 
a qualidade. Também ataca as farinhas, 
nas quais se desenvolve, causando 
deterioração de produto pronto para 
consumo.

Ephestia kuehniella e E. elutella 
(Lepidoptera, Pyralidae) traças

As duas espécies são muito 
semelhantes. Os adultos são mariposas 
de coloração parda, com 20 mm de 
envergadura, com asas anteriores longas 
e estreitas, de coloração acinzentada, 
com manchas transversais cinza-escuras. 
As asas posteriores são mais claras. A 
fêmea oviposita de 200 a 300 ovos. 

São pragas secundárias, pois as 
larvas se desenvolvem sobre resíduos de 
grãos e de farinhas deixados pela ação 
de outras pragas. Seu ataque prejudica 
a qualidade das sementes armazenadas, 
em razão da formação de uma teia 
sobre a massa de sementes ou mesmo 
nas sacarias durante o armazenamento. 
Penetra no interior das pilhas de 
sementes, fazendo a postura nas 
costuras da sacaria ou bags. Esta praga 
é responsável pela grande quantidade 
de tratamentos em termonebulização 
nas UBS, durante o período de 
armazenamento dos lotes de semente.
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Métodos de Controle

O controle dessas pragas depende 
praticamente de três métodos de 
controle: inseticidas químicos líquidos 
(tratamento preventivo), inseticida 
natural à base de terra de diatomáceas 
(tratamento preventivo), e o expurgo 
das sementes com o inseticida fosfina 
(tratamento curativo). Estes três métodos 
podem ser usados isoladamente ou em 
combinação, usando mais de um em 
cada UBS. 

Inseticidas químicos líquidos:

As sementes após terem sido 
beneficiadas, expurgadas ou não, podem 
ser tratadas preventivamente para obter 
proteção contra o ataque das pragas 
durante o armazenamento. 

Se o período de armazenagem 
das sementes for superior a 60 dias, 
pode-se fazer este tratamento químico 
preventivo, que consiste em aplicar 
inseticidas líquidos sobre as sementes, na 
correia transportadora ou na tubulação 
de fluxo da semente beneficiada, no 
momento de ensacar a semente, ou de 
armazenar nos silos. O inseticida aplicado 
deverá ser homogeneizado, de forma que 
toda semente receba o inseticida. Esse 
inseticida protegerá a semente contra o 
ataque de pragas que tentarão se instalar 
durante a armazenagem.

Para o tratamento é necessário 
instalar adequadamente o equipamento 
de pulverização, que pode ser específico 
para armazéns ou adaptado a partir 
de um pulverizador de campo. Deve se 
instalar uma barra de pulverização, sobre 
a correia transportadora, com 3 ou 5 
bicos, distribuídos de maneira que toda 
a semente receba o inseticida. Também 
devem ser colocados tombadores sobre 
a correia transportadora para que as 
sementes sejam misturadas quando 

estiverem passando sob a barra de 
pulverização. Recomenda se a dosagem 
de 1,0 a 2,0 litros de calda por tonelada, 
a ser pulverizada sobre as sementes, e 
uso dos inseticidas pirimiphos-methyl, 
fenitrothion, deltamethrin ou bifenthrin, 
de acordo com a espécie-praga. Não 
se deve realizar tratamento via líquida 
na correia transportadora, caso exista 
infestação de qualquer praga nas 
sementes, pois poderá resultar em falhas 
de controle e início de problema de 
resistência das pragas aos inseticidas.

Os inseticidas indicados são 
deltamethrin e bifenthrin, para controle 
de R. dominica, e pirimiphos-methyl 
e fenitrothion, para S. oryzae e para 
S. zeamais. Para as demais pragas, 
geralmente se obtém elevada eficácia 
usando-se um dos inseticidas indicados 
na Tabela. 

Inseticida natural à base de terra 
de diatomáceas:

Métodos alternativos de controle 
estão sendo enfatizados, a fim de reduzir 
o uso de produtos químicos, diminuir 
potencial de exposição humana e reduzir 
a velocidade e o desenvolvimento de 
resistência de pragas a inseticidas. 
Recentemente disponibilizados no 
mercado, os pós inertes à base de 
terra de diatomáceas constituem 
uma alternativa para o produtor de 
sementes controlar as pragas durante o 
armazenamento, através do tratamento 
preventivo da semente. 

O pó inerte à base de terra de 
diatomáceas é proveniente de fósseis 
de algas diatomáceas, que possuem 
naturalmente fina camada de sílica. No 
Brasil, apenas dois produtos comerciais, 
Insecto® e Keepdry®, à base de terra de 
diatomáceas, estão registrados como 

inseticidas e são recomendados para 
controle de pragas no armazenamento 
de sementes e de grãos.

O tamanho reduzido do corpo 
dos insetos e seus apêndices longos e 
delgados resultam em área de grande 
superfície de evaporação por unidade de 
volume. Sabe-se que os insetos morrem 
quando perdem cerca de 30% de seu 
peso total  ou 60% do teor corpóreo 
de água e que estes são protegidos da 
desidratação por uma barreira lipídica 

epicuticular com espessura média de 
0,25µm. Em virtude de os insetos de 
produtos armazenados viverem em 
ambientes cujas condições são muito 
secas, a conservação de água é crucial 
para sua sobrevivência. 

O pó inerte adere à epicutícula 
dos insetos por carga eletrostática, 
levando à desidratação corporal, em 
consequência da ação de adsorção de 
ceras da camada lipídica pelos cristais 
de sílica ou de abrasão da cutícula, ou de 
ambas. Quando as moléculas de cera da 
camada superficial são adsorvidas pelas 
partículas de sílica, ocorre o rompimento 
da camada lipídica protetora, o que 
permite a evaporação dos líquidos do 
corpo do inseto. 

Trabalhos de pesquisa 
demonstraram que, para o tratamento 
de sementes, a terra de diatomáceas 
pode ser usada diretamente na 
semente, polvilhando-a no momento 
imediatamente anterior ao ensaque. A 
dose empregada é de 1-2 kg de terra de 
diatomáceas por tonelada de semente. 
Esse tratamento é realizado com 
auxílio de uma máquina desenvolvida 
especificamente para aplicação do 
produto, a qual proporciona mistura 
homogênea do produto com a semente, 
o que é fundamental para o sucesso do 

O controle dessas pragas depende praticamente de três métodos de controle: 
inseticidas químicos líquidos (tratamento preventivo), inseticida natural à base 

de terra de diatomáceas (tratamento preventivo), e o expurgo das sementes 
com o inseticida fosfina (tratamento curativo)
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controle de pragas. O produto também 
pode ser usado para o tratamento 
de estruturas de armazenamento de 
sementes, polvilhando-se as paredes 
na dose 20g/m2 para evitar a infestação 
externa de pragas. 

O tratamento de sementes e/
ou grãos com terra de diatomáceas 
possui algumas vantagens em relação 
aos demais tratamentos, tais como: a) 
Controle das diversas pragas que atacam 
sementes armazenadas; b) Longo efeito 
residual na semente; c) Segurança para 
os operadores manusearem o produto, 
pois é de origem natural; e d) Controle 
de populações de pragas resistentes aos 
inseticidas químicos e não promover a 
resistência em insetos.

Trata-se de produto seguro 
para o usuário e de efeito inseticida 
duradouro, pois não perde eficácia ao 
longo do tempo. O uso de pós inertes 
à base de terra de diatomáceas para 
controlar pragas em sementes e grãos 
armazenados é um avanço substancial 
no setor, pois vem ao encontro das 
exigências dos usuários por produtos 
eficientes e que respeitem a saúde das 
pessoas e o ambiente.

Expurgo das Sementes:

A fumigação ou expurgo é uma 
técnica empregada para eliminar 
qualquer infestação de pragas em 
sementes armazenadas mediante uso 
de gás. Deve ser realizada sempre que 
houver infestação, seja em produto recém 
colhido infestado na lavoura ou mesmo 
após um período de armazenamento 
em que houve infestação no armazém. 
Esse processo pode ser realizado nos 
mais diferentes locais, desde que sejam 
observadas a perfeita vedação do local a 
ser expurgado e as normas de segurança 
para os produtos em uso. Assim, pode 
ser realizado em pilhas de sacos de 
sementes (lotes), silos de concreto e 
metálicos, em armazéns graneleiros, em 
tulhas, em vagões de trem, em porões 
de navios, em câmaras de expurgo, entre 
outros, observando-se sempre o período 
de exposição e a hermeticidade do local. 
O gás introduzido no interior da câmara 
de expurgo deve ficar nesse ambiente 
em concentração letal para as pragas. 
Por isso, qualquer saída ou entrada de ar 
deve ser vedada, sempre com materiais 
apropriados, como lona de expurgo. 
Para lotes de sementes ensacados, é 
essencial a colocação de pesos ao redor 

das pilhas, sobre lonas de expurgo, para 
garantir vedação.

O inseticida indicado para expurgo 
de sementes, pela eficácia, facilidade 
de uso, segurança de aplicação e 
versatilidade, é a fosfina, independente 
da apresentação comercial. No entanto, 
é importante lembrar que já foram 
detectadas raças de pragas resistentes 
a esse fumigante. Além disso, a 
temperatura e a umidade relativa do ar 
no armazém a ser expurgado, para uso de 
fosfina, são de extrema importância, pois 
determinarão à eficiência do expurgo. O 
tempo mínimo de exposição das pragas 
à fosfina deve ser de 168 horas para 
temperatura superior a 10°C. Abaixo de 
10°C não é aconselhável usar fosfina 
em pastilhas, pois a liberação do gás 
será prejudicado, afetando o expurgo. 
Quanto à umidade relativa do ar, deve se 
observar que no intervalo de 168 horas 
seja superior a 25%, desaconselhando 
se o expurgo com umidade inferior a 
25%. Deve se associar temperatura com 
umidade relativa do ar para definir o 
período de exposição, prevalecendo 
sempre o fator mais limitante dos dois.

Inseticidas indicados para tratamento preventivo e/ou curativo de pragas de sementes armazenadas
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Aspectos importantes do 
Tratamento de Sementes

Numa agricultura moderna e 
altamente tecnificada, onde se busca 
resultados cada vez mais significativos 
em retorno sobre o capital investido, 
não faz sentido iniciar todo um 
trabalho sem que as sementes estejam 
adequadamente tratadas, e mais que 
isso se exige que as sementes recebam 
um tratamento customizado e de alta 
qualidade.  

O principal benefício de uma 
semente de alta qualidade somente o 
agricultor pode responder, e para que 
a mesma expresse todo seu potencial 
genético temos que dar condições 
favoráveis para que se obtenha como 
resultado final aquilo que se espera de 
uma semente.

Desde o início do trabalho até a 
obtenção de uma boa semente, muitas 
vezes, pessoas dedicaram uma vida 
inteira em busca das características 
desejadas, seja em qual segmento 
for – genético, fisiológico, transporte, 
comercialização, ou maior rendimento 
– e não podemos deixar tudo isso se 
perder somente porque não fazemos 
a proteção adequada destas até os 
primeiros dias de vida das plântulas.

O tratamento de sementes 
consiste na aplicação de métodos de 
proteção que permitam a germinação e 
desenvolvimento das plântulas, para que 
estas atinjam o máximo do seu potencial 
genético, resultando em quantidade e 
qualidade de grãos para alimentar uma 
população cada vez mais exigente. 

Antes de escolher um tratamento 
de sementes, é muito importante que 
se observe os potenciais problemas 
associados com a semente e o histórico 
de problemas associados a cada local. 
Assim, para cada situação o produto 
recomendado pode ser diferente, 
considerando o cultivo, o preparo do 
solo, da umidade e temperatura (época 
de semeadura).

Até pouco tempo, o tratamento das 
sementes, quando realizado, era feito 
in loco, nas fazendas ou em estruturas 
localizadas próximas das propriedades 
rurais, porém, quase sempre pelo próprio 
agricultor. A evolução do processo e a 
necessidade do agricultor, principalmente 
no que tange a ganho de tempo, mão 
de obra e qualidade do tratamento fez 
com que houvesse a migração para o 
tratamento industrial das sementes. 

O Tratamento Industrial de 
Sementes Agrícolas

São métodos e equipamentos 
adequados que resultam em um 
produto final de alta qualidade, tendo 
sido utilizadas para isso altas tecnologias 
visando atender as necessidades do 
agricultor quanto ao manuseio, com 
um único objetivo: o de melhorar sua 
eficiência obtendo melhores resultados.

Atualmente, o uso cada vez mais 
intenso das áreas e a instabilidade das 
condições climáticas durante a estação 
de cultivo têm provocado um aumento 
significativo na ocorrência de pragas, 
principalmente durante as fases iniciais 
de desenvolvimento, comprometendo 
o estande da lavoura com ocorrência de 
falhas e plantas dominadas, podendo 
reduzir a produtividade.

Para estas e outras situações, o 
tratamento de sementes surge como 
uma ferramenta que auxilia no controle 
de pragas, assegurando o principal 
componente do rendimento da lavoura, 
o número de plantas por unidade de 
área, por meio do menor número de 
falhas e maior uniformidade das plantas. 
Dependendo das condições climáticas e 
da intensidade de ocorrência de pragas e 
doenças, pode ser necessária a utilização 
de um complemento de controle, que 
deve ser feito após o monitoramento 
constante da lavoura e, caso necessário, 
se utilize métodos auxiliares. Em muitas 
situações a complementação no controle 
das pragas e doenças é possível se o 
agricultor tiver optado pelo tratamento 
preventivo das sementes.

Testemunha Semente Tratada

matéria técnica

24 www.abrasem.com.br
anuárioABRASEM2013



Por que devemos optar pelo uso de 
sementes tratadas industrialmente?

Atualmente, o tratamento de 
sementes vem crescendo ano a ano, no 
mundo inteiro, e a resposta para isso vem 
das necessidades do agricultor em ter uma 
semente bem tratada, com uma cobertura 
perfeita, livre de falhas e com menor risco 
para o ser humano e meio ambiente.

Dentre as inúmeras razões para 
a adoção deste serviço pelo agricultor 
estão:

1- Segurança na qualidade do 
tratamento, permitindo a distribuição 
homogênea dos produtos em cada 
semente, o que é atingido devido a 
qualidade dos equipamentos utilizados, 
assegurando a cobertura e quantidade de 
produto desejada por semente. 

2- Qualidade das sementes, 
mantendo o vigor e germinação, em 
função dos produtos selecionados e 
equipamentos devidamente regulados 
para o tratamento; 

3-- Apesar da escolha de produtos 
menos tóxicos, a praticidade em adquirir 
sementes tratadas minimiza os riscos com 
intoxicações dos operadores pela menor 
exposição aos produtos, se comparado ao 
tratamento realizado na fazenda. 

4- Uso da dose correta minimizando 
riscos de escapes devido à utilização de 
doses reduzidas. 

5- Menor descarte de embalagens 
vazias no campo, uma vez que produto 
utilizado industrialmente pode se 

beneficiar do uso de embalagens com 
volumes maiores e retornáveis.

6- Tratamentos customizados, 
podendo atender cada caso de maneira 
inteligente, fornecendo aos agricultores 
aquilo que realmente necessitam para 
atingir altas produtividades.

Cuidados com a escolha dos 
produtos a serem utilizados:

Os produtos devem ser eficientes 
no controle das pragas e doenças que 
se deseja combater, não podem causar 
qualquer tipo de fitotoxicidade nas 
sementes, proporcionando produtos 
menos tóxicos ao ser humano e ao meio 
ambiente, desenvolvidos em formulações 
específicas para o tratamento de 
sementes, sendo compatível com demais 
produtos e organismos vivos.

Para as plantas os maiores 
benefícios são:

• Melhor arranque inicial;

• Melhor aproveitamento de água 
e nutrientes;

• Redução do tempo de exposição 
aos fungos e insetos.

Máquinas para o tratamento 
Industrial de Sementes:

Existem hoje no mercado máquinas 
de tratamento de sementes de fluxo 
contínuo e as de tratamento por batelada. 
Independente da máquina utilizada, é 
preciso estar atento ao rendimento da 
mesma e verificar a compatibilidade do 
volume de sementes versus o tempo 
disponível para a realização do mesmo. 
Aliado a este fato, deve-se ainda escolher 
os produtos a serem utilizados, de 
forma que atendam a precisão quanto a 
distribuição, secagem, e armazenamento 
das sementes pós-tratamento.

Os operadores das máquinas de 
tratamento de sementes devem estar 
devidamente treinados e habilitados 
na preparação da calda, calibração da 
máquina, além de procedimentos de 
segurança e emergência.

Desempenho do tratamento químico de sementes de soja por épocas de armazenamento (180 dias)

Tratamento Industrial vs Fazenda
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Evolução, importância e avaliação 
da proteção de cultivares no Brasil
Em geral, as leis de propriedade 

intelectual visam salvaguardar os 
criadores e demais produtores de bens 
e serviços intelectuais, concedendo-lhes 
certos direitos por determinado período 
de tempo, possibilitando-lhes, assim, 
controlar o uso dessas produções. 

No campo da agricultura, 
a segurança do reconhecimento 
da propriedade intelectual sobre 
cultivares incentiva o segmento de 
pesquisa a canalizar investimentos 
em melhoramento vegetal. Como 
consequência disso, os agricultores 
passam a contar com cultivares melhor 
adequadas às suas necessidades e mais 
competitivas, incrementando os cultivos 
e impulsionando o agronegócio.

De acordo com a UPOV, um forte 
argumento sobre a importância dos 
sistemas de proteção de cultivares 
é a própria ocorrência de cultivares 
protegidas. Considerando que os 
processos envolvidos na obtenção 
da proteção são consideravelmente 
dispendiosos, os obtentores não 
buscariam a proteção de suas novas 

cultivares a menos que i) a proteção 
fosse necessária, e ii) suas cultivares 
tivessem verdadeiro valor de mercado. 

Reforça-se o primeiro argumento 
com as observações de que os direitos 
de proteção são muito menos requeridos 
pelos obtentores que possuem outros 
meios de controlar as suas cultivares, 
como é o caso dos híbridos, onde 
normalmente são utilizadas estratégias 
de segredo no agronegócio, restringindo-
se o acesso às linhagens parentais dos 
respectivos híbridos. 

Nesse sentido, o Gráfico 1 permite 
um comparativo entre o número de 
cultivares de soja e milho com inscrição 
solicitada no Registro Nacional de 
Cultivares (RNC)  e com pedidos 
de proteção requeridos no Serviço 
Nacional de Proteção de Cultivares 
(SNPC), e demonstra a existência 
de, aproximadamente, o dobro de 
cultivares registradas de milho, em 
comparação ao número de cultivares 
registradas de soja. No entanto, quando 
comparamos os dados de pedidos 
de proteção das mesmas espécies, 

verificamos que os pedidos de proteção 
de milho correspondem a menos de 
10% dos pedidos de proteção de soja, 
evidenciando a existência de maior 
número de cultivares comerciais de 
milho em comparação à soja, e a sua 
baixa utilização do sistema de proteção, 
considerando a menor necessidade 
face o controle propiciado pelo uso de 
cultivares híbridas. 

O argumento de que os obtentores 
não buscariam a proteção intelectual 
se suas cultivares não tivessem um 
verdadeiro valor de mercado é reforçado 
pelo fato de que a adoção das cultivares 
protegidas geralmente é rápida e 
significativa, mesmo que, na maioria 
dos casos, o pagamento de royalties seja 
exigido aos produtores. 

Número de novas cultivares

Um dos impactos positivos 
decorrentes da introdução do sistema 
de proteção de cultivares nos países 
é o aumento do número de cultivares 
desenvolvidas. 

Analisando-se os números de 
pedidos de proteção e proteções 
concedidas por ano, apresentados pelo 
SNPC a partir de 1997, pode-se notar 
um crescimento significativo do número 
de pedidos de proteção de cultivares 
nos anos subsequentes à implantação 
do sistema de proteção. Neste sentido, 
é possível afirmar que os principais 
objetivos da LPC foram atingidos, isto 
é, proporcionar a agregação de valor ao 
resultado das pesquisas para obtenção 
de novas variedades de plantas, atrair 
investimentos nacionais e estrangeiros, 
públicos e privados para incremento e 
avanço dos programas de melhoramento 
genético vegetal.

Número de novos obtentores residentes (acumulado)

matéria técnica
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Introdução de “cultivares 
estrangeiras”

Outra importante constatação feita 
em países que implantaram seu sistema 
de proteção de cultivares é o aumento 
significativo de pedidos de proteção de 
cultivares desenvolvidas por empresas 
estrangeiras. 

Esse aumento ocorre devido a 
uma série de fatores, dentre os quais 
podemos destacar: (i) o princípio da 
reciprocidade, que determina que o 
país-membro conceda aos obtentores 
estrangeiros o mesmo tratamento 
dispensado aos obtentores nacionais; 
(ii) a grande harmonização de leis 
e procedimentos técnicos; e (iii)  a 
segurança jurídica proporcionada por 
um sistema de proteção intelectual 
de cultivares estimula as empresas 
obtentoras a expandirem suas operações 
a outros países.

Tais fatores levam os países 
signatários da UPOV a receber um grande 
número de “cultivares estrangeiras”. 
No Brasil, aproximadamente 37% dos 
pedidos de proteção de cultivares são 
de obtentores não-residentes, número 
quem vem crescendo nos últimos anos.

Essa introdução de “cultivares 
estrangeiras” traz uma série de benefícios 
tanto para os agricultores, quanto para 
os obtentores nacionais. Tal benefício 
pôde ser notado no Brasil no ramo de 
plantas e flores ornamentais, onde, 
aproximadamente, 97% das cultivares 
são de obtentores não-residentes. 

Com relação aos benefícios 
gerados para os obtentores nacionais, 
podemos destacar que a introdução 
de cultivares estrangeiras proporciona 
um acesso facilitado dos obtentores a 
cultivares-elite obtidas em programas de 
melhoramento de várias partes do globo. 
Este fato, aliado à isenção do melhorista, 
permite que nossos obtentores utilizem 
essas cultivares estrangeiras em seus 
programas de melhoramento, gerando 
ganhos, inclusive, com ampliações das 
bases genéticas de algumas espécies; 
além de ser um importante meio de 
transferência de tecnologia e efetiva 
utilização dos recursos fitogenéticos.

Benefícios econômicos, ambientais 
e para a saúde

Além dos pontos já destacados, 
verifica-se que o estímulo à inovação 
no campo do melhoramento vegetal 
favorece a competição pelo lançamento 
de cultivares que beneficiam os 
agricultores, e atendam às necessidades 
dos consumidores; assim, ressaltam-
se ainda ganhos: i) econômicos, como 
o aumento de produtividade, levando 
à diminuição de preços dos alimentos 
aos consumidores e ao aumento de 
qualidade dos produtos, agregando-se 
a estes maior valor comercial; ii) para 
a saúde, como produtos com maiores 
conteúdos nutricionais; e iii) para o meio 
ambiente, pois, considerando que um 
dos principais focos do melhoramento 
de plantas é a obtenção de cultivares 
resistentes a pragas, a adoção dessas 
novas variedades pode levar ao menor 
uso de defensivos agrícolas.

Um dos impactos mais visíveis 
ocasionados pelo desenvolvimento 
de novas cultivares cada vez mais 
produtivas é a redução da necessidade 
de incorporação de novas áreas de 
cultivo, ajudando, assim, na preservação 
ambiental. Nesse sentido, é interessante 
notar que o incremento na produção 
nacional de grãos praticamente triplicou 

de 1990 a 2012, no entanto, aumentou-
se pouco mais de 30% a área plantada. 
O nítido salto de produção após a safra 
1997/1998, não por coincidência, deu-
se após o início da proteção de cultivares 
no país.

Obviamente, diversos fatores 
influenciaram nos aumentos das 
produtividades aqui destacados, como as 
novas tecnologias de produção, melhorias 
nos fertilizantes e defensivos, maquinários, 
etc. No entanto, é interessante destacar 
um estudo realizado pelo National 
Institute of Agricultural Botany (NIAB), 
no Reino Unido, revelando que, nos 
últimos 25 anos, aproximadamente 90% 
do incremento de produtividade das 
culturas do trigo, cevada e aveia daquele 
país deve ser atribuído à introdução de 
novas variedades, mostrando-se, assim, 
a importância do componente genético 
para o ganho econômico na agricultura, 
e, por consequência, a importância de 
ferramentas que estimulem e protejam 
o trabalho realizado pelos obtentores de 
novas variedades vegetais.

AVALIAÇÃO DA LEI DE PROTEÇÃO 
DE CULTIVARES 

Após a implantação da LPC no país, 
observa-se nítido avanço em termos de 
segurança de investimentos na pesquisa 

Comparativo da evolução dos pedidos de proteção de cultivares 
por obtentores residentes e não-residentes. 
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agrícola. O surgimento de programas 
privados de melhoramento voltados para 
geração de novas cultivares, e o aumento 
no aporte de investimentos voltados 
para as necessidades nacionais, dentro 
de um contexto econômico favorável 
ao país, contribuíram sobremaneira 
para a rápida adaptação e dispersão 
das tecnologias que alavancaram o 
agronegócio e melhoraram a renda 
daqueles que trabalham na agricultura. 
No entanto, algumas questões relativas 
ao escopo de aplicação da LPC e aos 
limites dos direitos de propriedade 
conferidos aos obtentores são objetos 
de constantes questionamentos.

O primeiro dispositivo que foi 
colocado em xeque refere-se ao 
alcance da proteção sobre flores e 
plantas ornamentais. Em manifestação 
formalizada ao Ministro da Agricultura em 
1999 o setor de produção de ornamentais 
no país apontou descompasso entre a 
legislação nacional e a Convenção de 1978 
da UPOV, que já ampliava, para espécies 
ornamentais, o direito dos obtentores 

sobre os produtos da colheita, prevendo 
tratamento diferenciado das demais 
espécies agrícolas. A existência de tal 
mecanismo estimularia o ingresso no país 
de cultivares recém lançadas no exterior, 
permitindo que o Brasil exportasse a 
produção diretamente para os Estados 
Unidos e Europa, principais mercados 
consumidores, competindo em pé de 
igualdade com o Equador e a Colômbia, 
notoriamente grandes exportadores de 
flores.   

Alguns anos mais tarde, segmentos 
produtores de sementes de espécies 
de grandes culturas - como soja, trigo, 
arroz e algodão - somaram-se ao de 
ornamentais para reivindicar a revisão 
dos dispositivos relativos ao uso próprio 
de sementes e questionar, além da 
extensão dos direitos dos obtentores 
aos produtos da colheita - o que 
aumentaria a segurança dos contratos de 
licenciamento que regem a sua atividade 
- a inaplicabilidade das sanções previstas 
na lei, incorrendo em crescente processo 
de informalização da produção. 

Os obtentores, por sua vez, por 
intermédio da Associação Brasileira de 
Obtentores Vegetais (BRASPOV). sua 
entidade representativa, acrescentam 
às demandas do setor sementeiro o 
curto prazo de proteção e a dificuldade 
em realizar a fiscalização do uso não 
autorizado de cultivares protegidas, 
considerados nocivos aos programas de 
pesquisa.

Movidos pelo setor produtivo, 
foram apresentados no Congresso 
Nacional dois Projetos de Lei (PL) com o 
objetivo de alterar a LPC, PL 2325/2007, 
pela deputada Rose de Freitas, e PL 
3100/2008, pelo deputado Moacir 
Micheletto, incorporado posteriormente 
ao primeiro, por tratarem da mesma 
matéria. O Ministério da Agricultura 
também dedica-se a elaborar um projeto 
para alteração da LPC, incluindo alguns 
dos pontos apresentados pelo legislativo, 
além de outros aspectos administrativos 
e técnicos que agilizariam e reduziriam 
os custos dos obtentores e do Estado 
para a concessão da proteção. A seguir 
serão discutidos os principais alvos das 
proposições.

O Uso Próprio

O uso próprio, sem dúvida, é o 
ponto mais controverso das limitações 
impostas ao direito do obtentor. 

A LPC, no seu artigo 10 e incisos, 
define que o uso próprio constitui 
exceção ao direito de proteção de 
cultivares, mas não o conceitua.

Originalmente, o uso próprio 
garantia o acesso permanente à 
semente para plantio de safras futuras, 
garantindo, em primeira instância, a 
segurança alimentar e econômica dos 
produtores. 

Não houve intenção do legislador 
em estabelecer limite para a escala de 
produção ou renda do agricultor que 
seria isento de autorização do obtentor 
em caso de uso de cultivar protegida. 
Posteriormente, a Lei 10.711,de 2003, 
que dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Sementes e Mudas, estabeleceu no 
artigo 2º uma definição de uso próprio: 
“quantidade de material de reprodução 
vegetal guardada pelo agricultor, a 

Pedidos de proteção por ano

matéria técnica

Proteção de cultivares por espécie

28 www.abrasem.com.br
anuárioABRASEM2013



cada safra, para semeadura ou plantio 
exclusivamente na safra seguinte e em 
sua propriedade ou outra cuja posse 
detenha, observados, para cálculo da 
quantidade, os parâmetros registrados 
para a cultivar no Registro Nacional 
de Cultivares – RNC”.  O artigo 115 do 
Decreto 5.153, de 2004, estabelece as 
regras para o uso próprio de sementes 
e mudas. Destaca-se que estão isentos 
dessas regras agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária e 
indígenas que multipliquem sementes 
ou mudas para distribuição, troca ou 
comercialização entre si. 

Entretanto, ainda há divergência 
de entendimento entre os setores 
envolvidos, pois as empresas de pesquisa 
e melhoramento vegetal argumentam 
que a inserção, pela Lei de Sementes e 
Mudas, do dispositivo que define uso 
próprio não foi suficiente para inibir a sua 
utilização indiscriminada, colocando em 
risco no país o investimento em pesquisa 
e desenvolvimento em novas tecnologias 
de melhoramento vegetal. Para os 
obtentores de plantas ornamentais 
reproduzidas vegetativamente, essa 
prática tem causado desestímulo à 
continuidade dos esforços de pesquisa 
e desenvolvimento de novas cultivares. 

Extensão do Direito de Proteção

De acordo com a LPC, o direito 
de proteção incide sobre o material de 
propagação e assegura ao seu titular 
o direito à reprodução comercial, 
ficando vedado a terceiros, durante 
o prazo de proteção, a produção com 
fins comerciais, o oferecimento à venda 
ou comercialização da cultivar, sem a 
autorização do obtentor. 

O aumento do alcance desse 
direito estendido ao produto comercial 
da colheita, no caso de ser resultado da 
utilização não autorizada do material 
de propagação da cultivar protegida, é 
visto como necessário para aumentar a 
garantia do direito do titular da proteção 
e facilitar a fiscalização do uso não 
autorizado. 

No entanto, setores contrários à 
alteração da LPC argumentam eventuais 
dificuldades para sua operacionalização, 

Número de cultivares de soja e milho protegidas no 
SNPC e registradas no RNC.

tendo em vista a dificuldade em 
identificar e provar a violação do 
direito após a colheita, muito embora a 
detecção e a prova do uso indevido da 
cultivar estariam sob a responsabilidade 
do obtentor, o qual deverá buscar 
meios para que as evidências sejam 
inequívocas. 

Prazo de Proteção 

A duração do período de proteção 
é um aspecto relevante para incentivar 
os agentes a realizarem investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento. O 
tempo para obtenção de uma cultivar 
varia consideravelmente entre as 
espécies, refletindo nos prazos de 
proteção, que podem ser de 15 anos 
ou de 18 anos. Espécies arbóreas e 
videiras possuem períodos de duração 
de proteção superior às demais espécies 

porque tradicionalmente o processo de 
obtenção de uma nova cultivar dessas 
espécies é mais demorado e, portanto, 
mais oneroso, quando comparado a 
outras espécies.

Rever os prazos de proteção 
de cultivares é uma reivindicação 
dos obtentores. O setor argumenta 
que seria necessária a extensão da 
validade da proteção para garantir 
um período adequado para o retorno 
do investimento, justificando assim o 
longo tempo e capital necessário para 
a geração e desenvolvimento de uma 
cultivar. Em média, o tempo para a 
obtenção de uma cultivar varia de 6 a 12 
anos, para espécies anuais, e de 20 a 30 
anos, para espécies perenes. Soma-se a 
ele, o tempo necessário para execução 
dos diferentes testes para a validação da 
cultivar e a produção de sementes.

CONCLUSÃO
A introdução de uma legislação que visa proteger as obtenções e obtentores 

vegetais trouxe uma série de benefícios positivos para o setor de fitomelhoramento 
no país: novas empresas obtentoras viram uma oportunidade segura para seus 
investimentos; empresas estrangeiras iniciaram a corrida para investir em um 
mercado agrícola importante como o Brasil; e, consequentemente, um grande 
número de novas cultivares – nacionais e estrangeiras – foram geradas e 
disponibilizadas ao agricultor. 

No entanto, após pouco mais de 15 anos de vigência da Lei de Proteção de 
Cultivares no Brasil, é possível perceber que alguns ajustes em seus dispositivos 
legais são necessários e poderiam sanar os temas divergentes apontados acima. 

Por meio de um aprimoramento dos sistemas de controle e do aperfeiçoamento 
de dispositivos técnicos e administrativos, pode-se fortalecer ainda mais o sistema de 
proteção de cultivares brasileiro, mantendo elevados níveis de incentivo à inovação 
tecnológica, de modo a trazer benefício a todos os setores envolvidos.  



Ivo Marcos Carraro | carraro@coodetec.com.br

Simplificação do marco regulatório 
de sementes e mudas com o foco no 

produto final

A agricultura brasileira exibe 
atualmente um desempenho de causar 
inveja a muitos países produtores 
tradicionais de nível mundial. Nos 
últimos 38 anos, o Brasil aumentou 
a sua produção de grãos e fibras em 
mais de 300%, para um crescimento de 
área cultivada neste mesmo período 
de apenas 38%, segundo dados da 
Conab (2013). Mais de 80% deste 
crescimento em produção deveu-se 
a ganhos em produtividade, o que 
demonstra que a eficiência do setor 
tem sido muito grande. Juntamente 
com a grande disponibilidade de área 
agrícola a ser ainda incorporada ao 
processo produtivo, esta eficiência faz 
do Brasil um dos locais no mundo em 

que os investimentos em agricultura 
são promissores e não é por outra razão 
que, nas últimas duas décadas, vem 
crescendo o investimento de empresas 
estrangeiras no agronegócio brasileiro. 

O ingresso do Brasil na OMC, 
em meados da década de 1990, foi 
fundamental para acelerar a eficiência 
do agronegócio com a abertura de 
mercados de destino aos excedentes 
cada vez maiores gerados pelo agricultor 
brasileiro. Um novo marco legal foi 
instituído neste mesmo período como 
a Lei de Biossegurança, em 1995, a 
Lei de Patentes, em 1996, e a Lei de 
Proteção de Cultivares, em 1997, o que 
propiciou que empresas de tecnologia 

nacionais e estrangeiras aumentassem 
substancialmente seus investimentos 
em pesquisa aqui em nosso país. Com a 
introdução de biotecnologia e de plantas 
transgênicas nos principais produtos 
cultivados no Brasil, houve uma 
significativa mudança nas características 
dos competidores em tecnologia na 
área de sementes, o que tem provocado 
influência forte na configuração 
das empresas e suas formas de 
relacionamento e de negócios, tanto 
nacional como internacionalmente. Os 
valores da semente, insumo básico para 
uma agricultura de alto desempenho, 
tem crescido ano a ano, pois a semente 
passou a ser depositária de grande 
parte de tecnologias que alteraram 

Evolução da 
Produção (1.000 
T) produtividade 

(Kg/ha) e Área 
plantada (1.000 
ha) de grãos no 
Brasil. (Conab, 

2013).

matéria técnica
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significativamente o manejo das lavouras, 
além de bater sucessivos recordes de 
produtividade, pelo avanço da genética 
associada à traits transgênicos. Outros 
fatores influenciadores de ganhos em 
produtividade foram máquinas mais 
precisas e com maior capacidade 
operacional, produtos para proteção 
menos agressivos ao ambiente e mais 
eficientes, agricultura de precisão com 
distribuição em doses variáveis de 
fertilizantes e outros insumos, além de 
uma comunicação eficiente e globalizada, 
com consequente elevação importante 
do nível técnico dos agricultores e das 
lavouras de um modo geral. 

Sem dúvidas, o Brasil tem a vocação 
agrícola, tem tradição e a agilidade 
necessária do empreendedorismo de 
seu povo, além dos recursos naturais 
para cumprir a tarefa de ser uma nação 
provedora de alimentos para outros 
povos do planeta. Isto é evidente para 
muitas pessoas, inclusive de outros 
países, mas, de maneira geral, o 
brasileiro valoriza muito pouco as suas 
próprias capacidades e talentos, sendo 
sempre o crítico mais rigoroso quando 
se trata de si mesmo e das coisas de seu 
país. Esta característica está presente 
nas pessoas em todos os segmentos 
de nossa sociedade, desde os próprios 
agricultores até os nossos empresários, 
políticos, autoridades e até mesmo 
os consumidores. Os produtos, bens, 
processos e costumes que forem de 
origem nacional já saem em desvantagem 
quando são avaliados pelas pessoas, 
geralmente brasileiros, pois quando se 
trata de se exigir qualidade e excelência, 
somos mais críticos com o que é “de 
casa”. Já está mais do que comprovado 
que a proteção do mercado interno 
não funciona para o desenvolvimento. 
O que é necessário é que os produtos 
nacionais se qualifiquem para competir 
internacionalmente.

A regulamentação brasileira sobre 
sementes e mudas, de um modo geral, 
sempre foi muito cuidadosa quanto 
à segurança para o consumidor final 
e quanto à qualidade fitossanitária. 
No entanto, não houve o cuidado 
em correlacionar estes fatores com a 
agilidade necessária nos procedimentos 
e, mesmo constando em muitos 

instrumentos legais os prazos para 
a execução de diferentes etapas, o 
tempo gasto para se cumprirem os 
mandatos legais, na maioria das vezes, 
extrapolou as próprias normas quando 
se tratava de prazos para os órgãos 
oficiais. Nos tempos atuais a rapidez dos 
procedimentos exigidos pelas normas 
tornou-se diferencial competitivo entre 
os concorrentes globais. No Brasil, este 
tempo é um diferencial competitivo 
negativo pela morosidade generalizada. 
Continua sendo necessário o cuidado 
com a qualidade e com a fitossanidade, 
porém, o mercado não perdoa mais a 
demora exagerada no trâmite oficial 
das diferentes etapas de registros, 
autorizações, quarentenas e outros 
procedimentos legais. Se as empresas 

que desenvolvem novas tecnologias 
precisam ser rápidas na criação e difusão 
de suas tecnologias, o Governo também 
deve encontrar uma maneira de se 
modernizar e dar sua contribuição ao 
desenvolvimento da nossa agricultura. 
Os processos regulamentados devem 
assegurar a qualidade e a segurança 
fitossanitária, mas deve se dedicar 
atenção à agilidade e velocidade. O 
mínimo que o setor pede é que os 
órgãos governamentais brasileiros 
sejam tão ágeis quanto nossos principais 
concorrentes, já que estamos afirmando 
aos quatro ventos que o Brasil é o 
“celeiro” do mundo. Hoje a realidade é 
que este “celeiro” está com suas portas 
travadas e enferrujadas pela excessiva 
e demorada burocracia em seus 
procedimentos oficiais. Muitas etapas 
hoje exigidas podem perfeitamente 
ser revistas, agrupadas ou até mesmo 
eliminadas, tornando os procedimentos 
mais ágeis. Muitas operações para as 

quais não há estrutura governamental 
atualizada ou em quantidade suficiente 
podem ser transferidas ao setor privado, 
com a devida responsabilização e 
acompanhamento. Através do uso 
de tecnologias mais modernas de 
informações on line, é possível se 
evitar a informalidade e a ilegalidade, 
com procedimentos mais rápidos 
e fluidos, sem deixar de se exigir a 
qualidade e a segurança dos mesmos. 
Algumas tentativas foram feitas, mas a 
implementação foi tão demorada que 
não chegou a ser utilizada, como foi o 
caso do e-bis, Banco de Informações 
sobre Sementes. Há mais de dez 
anos, se tentou criar este sistema e o 
Brasil continua sem ter um sistema de 
informações oficiais sobre sementes, 

fundamental para planejamento e 
acompanhamento de um setor tão 
estratégico para quem quer se um 
“Celeiro”.

É necessária uma nova filosofia 
de regulamentação de procedimentos. 
Inverter a ótica da segurança pelo 
excesso de regras, dando espaço para 
a responsabilidade do setor privado. 
O Brasil clama por esta modernização 
urgente.

Após 10 anos da promulgação da 
Lei 10.711/2013, ainda há gargalos novos 
ao invés de soluções mais modernas 
e ágeis. O exemplo mais gritante é a 
insistente normatização da produção 
de semente genética pelos obtentores e 
a exigência de Registro no RNC para se 
multiplicar outras classes de sementes 
de uma cultivar “zero quilometro”. 
Esta exigência faz com que uma nova 
semente chegue ao agricultor dois 
anos mais tarde do que poderia. Ora, 

Já está mais do que comprovado que a proteção 
do mercado interno não funciona para o 

desenvolvimento. O que é necessário é que os 
produtos nacionais se qualifiquem para competir 

internacionalmente
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dois anos nos tempos atuais são uma 
eternidade para os agricultores e para as 
empresas, principalmente as nacionais, 
que não têm outra opção de local fora 
do Brasil para multiplicar suas sementes. 
Foram necessários mais de cinco anos 
de insistência do setor sementeiro 
para se resolver esta questão, que não 
envolve nada mais complexo, como 
fitossanidade ou qualidade. Apenas uma 
questão operacional e prática, para que 
o mesmo fosse ouvido.

Outra marca do atraso do Brasil em 
relação a outros países competidores 
mundiais na moderna agricultura é a 
questão da introdução e exportação 

de material genético para a pesquisa e 
outras atividades. A norma brasileira é 
extremamente rígida e completa, sendo 
por vezes exagerada em suas exigências. 
Certamente, isso proporciona uma 
segurança fitossanitária ao país, o 
que é imprescindível e do que não 
discordamos. Porém, o tempo dispendido 
pelas empresas, inclusive as públicas, 
para se concluir um procedimento de 
introdução de material para pesquisa, 
é muito maior do que o tempo 
dispendido pelo mesmo procedimento 
em outros países. Quando envolve 
quarentena, então, a situação fica mais 
complicada e o tempo é imprevisível. 
Este processo pode consumir de um a 

Processos de 
importação de 
Germoplasma 
para pesquisa

quatro ciclos de determinadas espécies. 
A competitividade dos programas 
nacionais de melhoramento genético 
é extremamente prejudicada pela 
demora de procedimentos, que por 
vezes poderiam ser dispensados, 
passados para a execução nas próprias 
empresas sob contenção, ou até mesmo 
eliminados por obsolescência.  Na tabela 
1 encontram-se alguns exemplos de 
processos de importação no Brasil e 
na tabela 2 os mesmos procedimentos 
em outros países. É estarrecedora a 
diferença. Nos exemplos abaixo, o tempo 
mais curto para complementação da 
importação no Brasil foi de mais de sete 
meses. Nos exemplos de outros países o 

Processos de exportação de Germoplasma para pesquisa
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tempo mais longo foi de 30 dias. O caso 
mais extremo foi de um procedimento 
em que houve extravio do processo de 
importação e que, no total, se passaram 
mais de dois anos até que a semente 
estivesse na mão do pesquisador. 
Certamente, muito da variabilidade 
genética que seria conquistada se perdeu 
pela baixa germinação. O prejuízo maior, 
no entanto, foi o tempo, pois em dois 
anos é possível se fazer cinco gerações 
de soja. A quem esta empresa vai debitar 
sua perda de competitividade?

 Nos procedimentos de fiscalização 
de sementes e mudas no Brasil tem sido 
dado um foco muito forte nas etapas 
de produção e deixado para segundo 
plano o produto final. É necessária uma 
simplificação das normas e fiscalização 
nas etapas de produção e reforçada a 
mesma no produto final, o que seria 
mais produtivo, mas fácil de executar 
pelos órgãos de fiscalização, além de 
permitir que o próprio mercado fosse 
mais exigente e consciente de seus 
direitos em relação ao fornecedor. O 
que nos leva a abordar este aspecto 

É necessária uma simplificação das normas 
e fiscalização nas etapas de produção, e 

reforçada a mesma no produto final

desta maneira é que todo o esforço 
oficial canalizado para a fiscalização 
de etapas de produção por empresas 
legais acaba enfraquecendo o esforço 
sobre a fiscalização dos mercados 
ilegais, que drenam divisas dos cofres 
públicos e diminuem a competitividade 
das empresas legais de sementes, sejam 
as obtentoras, dedicadas à pesquisa, 
ou a indústria de sementes, ambas 
responsáveis pelo abastecimento de 
sementes com qualidade e garantia.  
A lei de sementes no Brasil, como já 

foi mencionado acima, completa dez 
anos, e sua regulamentação demanda 
atualizações urgentes. Este trabalho já 
vem sendo realizado há dois anos. Isso é 
muito tempo para a velocidade com que 
as coisas acontecem hoje globalmente. 
A Lei de Proteção de Cultivares, regida 
pela Ata de 1978 da UPOV está obsoleta. 
Hoje, esta lei protege a pirataria de 
sementes. É necessário que seja revista 
rapidamente e passe a ser regida pela 
ATA de 1991. A Braspov e a Abrasem 
dedicaram muito tempo, juntamente 
com vários Departamentos do Ministério 

da Agricultura e Abastecimento, para 
redigir um Projeto de Lei que há mais de 
três anos está aguardando na Casa Civil 
para ser enviado ao Congresso Nacional. 

Para o Brasil ser efetivamente um 
“Celeiro do Mundo”, é fundamental 
que a agilidade dos Poderes Executivo 
e Legislativo seja equivalente aos países 
com os quais o Brasil disputa este título. 
É igualmente necessário que o marco 
legal para sementes e mudas aqui 
aplicado seja equivalente também ao 
destes países. Para isso, será necessária 
uma autocrítica profunda. A agricultura 
brasileira absorve rapidamente as 
tecnologias, sejam elas de empresas 
nacionais ou estrangeiras. Se não for 
feito nada para resolver estas questões, 
as empresas nacionais terão muita 
dificuldade de competir, e este “Celeiro” 
ficará dependente cada vez mais de 
tecnologias e processos de outros países, 
com riscos sérios de independência e de 
custos cada vez mais elevados.

Finalizando, o setor sementeiro, 
como qualquer outro setor organizado, 
deseja contribuir com os Poderes 
constituídos, e as afirmações emanadas 
através deste artigo são um pedido 
de socorro e ao mesmo tempo uma 
declaração da disposição em ajudar a 
melhorar a competitividade brasileira no 
agronegócio global.
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Tecnologia de aplicação 
de agroquímicos

As aplicações de agroquímicos 
realizadas atualmente não diferem 
essencialmente daquelas praticadas 
décadas atrás, caracterizando-se pelo 
alto desperdício de energia e produto 
químico, aliado à ineficiência dos 
resultados de campo. O crescente 
aumento nos custos dos produtos 
químicos, da mão de obra e da energia, 
e a preocupação cada vez maior em 
relação à poluição ambiental, têm 
realçado a necessidade de melhorar esta 
ação, bem como dos procedimentos 
e equipamentos adequados à maior 
proteção nesse trabalho.

Alguns passos devem ser dados para 
se melhorar a tecnologia de aplicação. 
O primeiro é conhecer efetivamente o 

alvo que se pretende atingir. Seguido 
da escolha do produto mais apropriado, 
levando em consideração a eficiência, 
a seletividade para a cultura e inimigos 
naturais, e a baixa toxicidade para 
o homem e ambiente. E por fim o 
planejamento propriamente dito do 
sistema de aplicação a ser adotado.

A eficiência da aplicação de um 
agroquímico é obtida através da razão 
da dose técnica requerida para controle 
pela dose real empregada, multiplicada 
por cem. Para que maior eficiência seja 
obtida, alguns pontos devem ser levados 
em consideração, como os relacionados 
ao aplicador, ao alvo, ao produto, à 
cobertura de gotas, ao complexo do 
equipamento utilizado e aos fatores 

de interferência, especialmente os 
climáticos.

A experiência do aplicador é 
fundamental no resultado da operação; 
para tanto, deve possuir conhecimento 
dos equipamentos e produtos utilizados, 
reconhecer corretamente os alvos a 
serem atingidos e ter sensibilidade 
para lidar com os fatores gerais que 
influenciam na aplicação.

O conhecimento das características 
dos agroquímicos é outro ponto 
importante a considerar, especialmente 
se o produto tem ação sistêmica ou de 
contato, pois a necessidade de cobertura 
de gotas é diferente para cada um 
destes casos. A formulação do produto 
também pode influenciar na aplicação, 

A imagem do trator 
ou do homem pulverizando 
agroquímicos no meio das 

lavouras é a primeira que vem na 
nossa mente quando o assunto é 
“tecnologia de aplicação”, visão 
simplista para um assunto que é 

muito mais complexo.
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pois as formulações que produzem 
uma solução de calda “verdadeira”, isto 
é, homogeneização perfeita entre o 
produto e o veículo utilizado, em geral 
a água, tende a proporcionar maior 
eficiência na aplicação

O resultado da aplicação de um 
agroquímico é expresso pela quantidade 
de gotas depositadas sobre o alvo 
selecionado, geralmente folhagem ou 
solo. A qualidade da distribuição dessas 
gotas é analisada principalmente por 
três fatores:

1. Diâmetro Mediano Volumétrico 
(DMV) - é o diâmetro que divide o volume 
pulverizado em duas partes iguais, isto 
é, metade do volume pulverizado está 
contida em gotas menores que este 
diâmetro e a outra metade em gotas 
maiores que este diâmetro;

2. Diâmetro Mediano Numérico 
(DMN) - é o diâmetro que divide o 
número de gotas em duas partes iguais, 
isto é, metade do número das gotas 

é maior que este diâmetro e a outra 
metade é menor;

3. Coeficiente de Dispersão (R) - 
é o resultado da relação entre o DMV 
e DMN que expressa a uniformidade 
de um conjunto de gotas ou o espectro 
de variação do diâmetro deste mesmo 
conjunto. A fórmula para cálculo do 
coeficiente de dispersão é: R = DMV/
DMN.

Para um mesmo volume de 
aplicação, quanto menor for o tamanho 
das gotas melhor será a cobertura do 
alvo. No entanto, quanto menor for a 
gota, maior é a possibilidade de perdas 

por evaporação e deriva. O tamanho ideal 
das gotas e a densidade de cobertura na 
aplicação, expresso pelo nº gotas/cm-2, 
variam principalmente de acordo com o 
alvo e as características do produto. Em 
geral, para aplicação de herbicidas são 
necessárias gotas maiores, entre 200 e 
400 µm, na densidade de 20 a 30 gotas, 
cm-2. Para aplicação de inseticidas são 
necessárias gotas entre 100 e 400 µm, 
na densidade de 30 a 50 gotas/cm-2. Para 
a aplicação de fungicidas são necessárias 
gotas entre 100 e 350 µm, na densidade 
de 30 a 80 gotas/cm-2.

Grosseiramente, pode-se dividir 
o pulverizador em três sistemas 
principais: depósito, bombeamento e 
pontas. É comum, tanto entre técnicos 
e principalmente entre os agricultores, 
dar maior importância para os sistemas 
de depósito e bombeamento, que 
são os principais responsáveis pela 
potência e capacidade de trabalho do 
equipamento, em detrimento do sistema 
de pontas, que é o principal responsável 

pela qualidade da aplicação, pois são as 
pontas, mais conhecidas por bicos, que 
produzem as gotas para a cobertura dos 
alvos selecionados na aplicação.

De acordo com a energia utilizada 
para a formação das gotas, os bicos 
podem ser divididos em: hidráulicos, 
pneumáticos, centrífugos, vibratórios, 
nebulizadores e eletrostáticos.  
O principal grupo utilizado em 
pulverizadores terrestres são os bicos 
hidráulicos, que podem ser dos tipos 
de impacto, leque ou cônico. Os 
bicos possuem a seguinte ordem de 
descrição: denominação do bico, dado 
pelo fabricante; ângulo de pulverização, 

em graus; e volume de pulverização de 
trabalho, em galões/min, sendo que 1 
galão = 3,785 litros.

A durabilidade dos bicos está 
relacionada diretamente ao material 
utilizado na sua fabricação, sendo 
os principais materiais, em escala 
decrescente de dureza, a cerâmica (K), 
o aço inoxidável endurecido (H), o aço 
inoxidável (S), o polímero (P) e o latão (B).

Os principais bicos disponíveis 
hoje no mercado permitem uma divisão 
teórica em três grandes grupos, de 
acordo com o tamanho médio das gotas 
produzidas:

1. Gotas pequenas (até 216 
µm) – oferecem ótima uniformidade 
de cobertura, são mais suscetíveis a 
problemas de deriva e trabalham a 
pressões de 15 a 60 lb pol-2;

2. Gotas médias (217 a 353 µm) – 
oferecem boa uniformidade de cobertura, 
apresentam média suscetibilidade à 

deriva e, em geral, trabalham a pressão 
mínima de 30 lb pol-2;

3. Gotas grandes (maiores que 
353 µm  – oferecem baixa a média 
cobertura de gotas, apresentam 
grande eficiência no controle da deriva 
e trabalham a maiores pressões de 
trabalho, até 90 lb pol-2.

Vale ressaltar que a alteração de 
pressão de trabalho do bico influencia 
diretamente o tamanho da gota. Se 
for diminuída a pressão, aumenta-se o 
tamanho das gotas, se for aumentada a 
pressão, diminui-se o tamanho das gotas. 
Por isto, um bico que está enquadrado 
dentro de um determinado grupo de 

O resultado da aplicação de um agroquímico é expresso pela 
quantidade de gotas depositadas sobre o alvo selecionado

35www.abrasem.com.br
anuárioABRASEM2013



tamanho de gotas, pode produzir gotas 
maiores ou menores se houver alteração 
na pressão de trabalho.

Na aplicação propriamente dita, 
os fatores ambientais, principalmente 
os climáticos, interferem decisivamente 
no resultado a se obter. Dentre esses 
fatores, os que mais influenciam na 
eficiência da aplicação de agroquímicos 
são:

- Temperatura - A principal 
interferência que a temperatura elevada 
causa é o aumento do potencial de 
evaporação das gotas de pulverização. 
Normalmente, a velocidade de 
evaporação de uma gota de água é 

duplicada, se a temperatura aumenta 
de 10°C para 20°C ou de 20°C para 
30°C, que seria o limite para realizar 
a aplicação. Além disso, temperatura 
acima de 30°C pode induzir as plantas 
a estresses, dificultando a absorção 
e a translocação dos defensivos. Por 
outro lado, aplicações realizadas com 
temperatura menor que 10°C pode 
também prejudicar a absorção e 
translocação do defensivo, seja pelas 
características específicas do produto, 
seja pela mudança no metabolismo das 
plantas ou ainda pela integração desses 
fatores;

- Umidade relativa do ar - A 
interferência da umidade do ar na 
aplicação é basicamente a mesma que 
ocorre com a temperatura. Quanto 
menor a umidade, maior o potencial 
para se perder as gotas por evaporação. 

Por exemplo, se a umidade está em 70% 
e diminui para apenas 45%, a velocidade 
de evaporação é dobrada. Menor 
umidade do ar também provoca menor 
absorção e translocação dos produtos 
aplicados. O ideal seria que a umidade 
relativa do ar tivesse acima de 60% para 
se obter uma boa aplicação.

Juntamente com a temperatura e 
a umidade do ar, o diâmetro das gotas 
utilizado na pulverização é o outro 
fator primordial para o processo de 
evaporação do líquido aplicado. Quanto 
menor o diâmetro da gota, maior o risco 
de evaporação, como se pode observar 
pelos resultados da tabela 1.

- Vento - Os ventos locais, que 
são aqueles cuja intensidade e direção 
variam com o relevo e época do ano, 
são os mais importantes para as 
pulverizações agrícolas. O movimento do 
ar varia com a altitude da área, tornando-
se mais turbulento próximo a superfície 
e quanto mais acidentado for o terreno, 
maior a turbulência. A condição ideal de 
vento para aplicação é entre 3 a 8 km/h, 
que na prática significa sentir uma leve 
brisa no rosto ou verificar uma pequena 
movimentação nas folhas das culturas. 
Ventos superiores a 8 km/h favorecem 
demasiadamente a deriva das gotas de 
pulverização e ventos abaixo de 3 km/h 
podem proporcionar que as gotas de 
pulverização, principalmente as gotas 
finas, fiquem suspensas no ar e não 
consigam atingir o alvo desejado.

Na prática, temperatura, umidade 
relativa do ar e vento interferem 
conjuntamente durante as aplicações, por 
isso é muito importante o conhecimento 
da relação desses três fatores em regiões 
produtoras homogêneas. De maneira 
geral, as situações climáticas adversas 
ocorrem a partir da metade da manhã 
até o início do período noturno, sendo, 
portanto, o pior período para aplicação 
de defensivos.

Durante o dia, os raios solares 
aquecem o solo e como a temperatura 
do ar diminui com o aumento da 
altitude, o ar mais quente, aquele que 
está próximo da superfície do solo, 

realiza um movimento ascendente que 
é denominado de inversão térmica. 
Esse fenômeno, associado à utilização 
de gotas finas e à ausência de vento na 
aplicação, pode impedir que as gotas 
atinjam o alvo, formando uma neblina 
em suspensão, que pode ser deslocada 
para fora da área de aplicação, 
acarretando portanto a deriva.

A deriva é caracterizada como a 
deposição do defensivo fora do alvo 
de aplicação. Pode ocorrer dentro da 
mesma área objeto da aplicação, que 
é denominada de endoderiva; ou fora 
da área de aplicação, denominada 
de exoderiva, que neste caso, além 
de diminuir a eficiência da aplicação, 
pode causar danos ambientais a áreas 
vizinhas.

Tempo de duração de diferentes 
diâmetros de gotas de água, em 
relação a temperatura e umidade 
relativa do ar.
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Existem basicamente dois tipos de 
exoderiva:

- De vapor - Mais relacionado ao 
produto aplicado, que sofre o processo 
de volatilização, isto é, evaporam, e 
posteriormente essas partículas em 
suspensão são levadas para outras áreas 
pela ação do vento;

- Aerotransportada - Quando o 
produto se movimenta para fora da área 
durante a aplicação, principalmente 
pela ação direta do vento. Esse tipo de 
deriva é o de ocorrência mais comum e 
está diretamente relacionada ao sistema 
empregado na aplicação, ao tamanho 
de gotas produzidas e as condições 
climáticas existentes, principalmente a 
velocidade do vento.

Como a deriva provoca a ineficiência 
da aplicação e pode acarretar problemas 
ambientais, é fundamental que se 
busque maneiras de evitá-la. Algumas 
sugestões para diminuir a deriva nas 
aplicações são:

- utilizar gotas grandes, 
preferencialmente maiores que 350 
micrômetros. A principal maneira de se 
obter esse tamanho de gota é utilizando 
um bico específico para tal, também 
chamado de anti-deriva;

- quanto maior a pressão de 
trabalho maior a possibilidade de 
formação de gotas pequenas e, portanto 
maior o risco de deriva, por isso é 
aconselhável se trabalhar com pressão 
máxima de 45 lb/pol2;

- não realizar aplicações com 
vento superior a 8 km/h, com os bicos 
convencionais, e acima de 10 km/h, com 
os bicos anti-deriva. Dê preferência para 
aplicar no sentido contrário ao do vento. 
Também evitar aplicar nas situações em 
que possa acontecer a inversão térmica;

- quanto menor a altura da barra 
de pulverização em relação ao alvo 
de deposição do produto menor será 
o risco de deriva, por isso deve-se 
optar em utilizar a altura mínima da 
barra, que normalmente é a mesma do 
espaçamento entre os bicos, isto é, se o 

espaçamento entre os bicos é de 50 cm, 
a altura mínima também deverá ser de 
50 cm.

- outra possibilidade de diminuição 
da deriva, principalmente para situações 
de ventos superiores a 10 km/h ou 
quando se pulveriza com gotas pequenas, 
seria a utilização da assistência de ar na 
barra de pulverização, já disponível em 
alguns modelos de pulverizadores.

Existem outros fatores climáticos 
que interferem na aplicação:

- Chuva - Todo defensivo demora 
um determinado período para ser 
absorvido, isso é importante para saber 
qual é o intervalo mínimo de tempo 
entre a aplicação e a ocorrência de 
uma chuva. Em aplicações foliares, se 
a chuva ocorrer antes que aconteça a 
absorção total do produto, o mesmo 
pode escorrer e ser perdido no solo. 
Em aplicações de solo, principalmente 
com chuvas de maior intensidade, pode 
acontecer o fenômeno da lixiviação, isto 
é, o produto descer no perfil do solo e 
sair da zona de absorção. 

- Orvalho - O orvalho é a formação 
de gotículas de água, que acontece com 
a diminuição da temperatura noturna. 
Se o alvo da aplicação for uma cultura 
ou planta daninha, a presença dessa 
água nas folhas pode resultar em maior 
diluição do produto ou até mesmo o 
escorrimento do mesmo, acarretando 
em diminuição da eficiência da aplicação. 
Aplicações realizadas em regiões de 
clima mais ameno são mais sensíveis a 
terem problemas com orvalho. 

- Luminosidade - É uma condição 
inerente ao defensivo utilizado. Alguns 
produtos são fotodecompostos, isto 
é, são degradados com a ação dos 
raios solares e, por outro lado, outros 
produtos necessitam de luz solar direta 
para serem absorvidos. O conhecimento 
dessas características específicas é 
fundamental para a realização do 
planejamento da aplicação, como por 
exemplo, a oportunidade de maximizar 
o tempo e aproveitar as melhores 
condições climáticas encontradas nas 
aplicações noturnas.

Visando economizar água e, 
consequentemente, aumentar o 
rendimento das aplicações pela 
diminuição dos abastecimentos, sem 
diminuir a eficiência da aplicação, vários 
agricultores no país tem utilizado volume 
de aplicação abaixo de 120L ha-1, o que 
é possível para alguns agroquímicos, 
especialmente os de ação sistêmica. 
Mas, para que essa prática seja viável, 
é aconselhável a utilização de bicos de 
volume de aplicação igual a 0,2, 0,15 ou 
0,1 gal min-1, água de ótima qualidade, 
sistema completo de filtragem (tanque, 
linha e bico) e aplicação em horários 
adequados, sem nunca esquecer que 
equipamentos de proteção individual 
e tríplice lavagem das embalagens são 
indispensáveis em qualquer operação de 
aplicação. 

A tecnologia de aplicação deve evoluir no 
sentido de promover a maximização da eficiência 

destas aplicações, com resultados físicos e, 
consequentemente, biológicos satisfatórios, 

máximo rendimento econômico e sem afetar o 
homem e o meio-ambiente.
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Uso das informações 
agrometeorológicas no 

monitoramento das culturas agrícolas, 
tendo como referência a soja

A agricultura é uma atividade 
de risco, seja por fatores externos 
como as instabilidades políticas e de 
mercado, ou os inerentes à produção 
agrícola, tais como: preparo do solo, 
semeadura, tratos culturais, controle de 
pragas, doenças e plantas invasoras, e 
colheita. Todos esses fatores dependem 
muito das condições ambientais, ou 
seja, do solo e principalmente do 
clima, que é considerado o fator mais 
importante e de maior impacto sobre a 
obtenção de máximas produtividades. 
A imprevisibilidade do clima e o seu 
difícil controle conferem às adversidades 
climáticas o principal fator de risco e 
de insucesso na produção agrícola. Os 
estresses abióticos, como seca, excesso 
de chuvas, e baixa luminosidade, podem, 
em alguma fase do ciclo da cultura, 
reduzir significativamente o rendimento 
das lavouras.

Embora a variabilidade climática 
seja observada pelo agricultor ao 
longo de sua vivência no campo e o 
conhecimento apreendido transferido 
para as gerações futuras, cabe às 
ciências ambientais, especialmente à 
meteorologia e climatologia, desenvolver 
pesquisa e produzir conhecimento sobre 
o impacto dos fenômenos atmosféricos 
na determinação do comportamento do 
clima e do tempo nas diferentes regiões 
ou localidades. 

As condições de cada ambiente 
são determinadas tanto pelos fatores 
geográficos, como latitude, longitude 
e altitude; e também pelos elementos 
climáticos como a chuva, a temperatura, 
a energia solar, o vento e a umidade 
relativa do ar, principalmente. Quando 
essas variáveis são determinantes das 
atividades de produção agrícola, portanto 
relacionadas com as características dos 
solos e com a adaptação das culturas ao 
ambiente, passa a ser objeto de estudo 
da agrometeorologia.

A radiação solar é considerada o 
principal elemento meteorológico, pois 
é a partir dela que se desencadeiam 
todos os demais processos atmosféricos 
que determinam o comportamento 
da temperatura, pressão atmosférica, 
vento, chuva, umidade do ar e, 
principalmente, porque ela é a principal 
fonte de energia para a produção vegetal 
por meio do processo de fotossíntese e 
produção da biomassa.

Em geral, no Brasil, e em particular 
no Bioma Cerrado, dentre as variáveis 
meteorológicas, a precipitação pluvial é 
entendida como sendo a principal causa 
determinante das perdas de rendimento 
da cultura da soja. Pois, embora o 
volume anual precipitado na região 
seja suficiente para o atendimento das 
necessidades da cultura, as chuvas 

apresentam grande variabilidade no 
tempo e no espaço (Figura 1), com 
repercussão direta sobre as épocas de 
semeadura, rendimento e manejo das 
lavouras. 

Além disso, a ocorrência de 
veranicos durante a estação chuvosa e, 
principalmente, quando coincide com 
as fases produtivas da cultura, como 
formação das flores e enchimento dos 
grãos, pode representar perdas de 
grande impacto na renda do agricultor, 
com reflexo na produção agrícola e 
balança econômica nacional. Por isso, 
recomenda-se que a produção de 
sementes de soja com alto rendimento, 
qualidade e expressão genética, resulte 
necessariamente de estudos prévios 
de aptidão agrícola e riscos climáticos, 
principalmente a escolha certa da época 
de semeadura.

As interações entre clima, solo e 
cultura

A disponibilidade de água para 
as culturas depende da quantidade de 
chuva que cai sobre o solo e a quantidade 
de água que é perdida por evaporação 
do solo e transpiração das plantas, a 
evapotranspiração. Por outro lado, o 
volume de água perdida transferida para 
a atmosfera depende, principalmente, 

matéria técnica

38 www.abrasem.com.br
anuárioABRASEM2013



da radiação solar, temperatura, umidade 
do ar e do vento. Mas a água das chuvas 
que chega ao solo também é perdida 
pelo escoamento superficial e para 
as camadas profundas do solo, onde 
as raízes das plantas não conseguem 
penetrar para absorvê-la. Por outro 
lado, a quantidade de água que fica 
armazenada nas camadas do solo onde 
as raízes podem absorvê-la não é a 
mesma para todos os tipos de solo e 
depende de suas características físicas, 
ou seja, tamanho e estrutura de suas 
partículas, expressas pelos teores de 
argila, silte, areia e densidade. Os solos 
com maior concentração de argila – os 
solos argilosos – tendem a armazenar 
maior volume de água, enquanto os 

solos com maiores teores de areia – os 
arenosos – apresentam baixa capacidade 
de retenção e disponibilidade de água 
para as plantas. 

Por outro lado, é importante 
entender que o volume de água extraída 
do solo pelas plantas está diretamente 
relacionado ao volume do solo 
explorado pelas suas raízes, sendo que 
sistema radicular profundo irá explorar 
maior volume de água e deixar a planta 
menos sujeita aos riscos de ocorrências 
de deficiências hídricas em períodos de 
estiagens agrícolas, os veranicos. 

Assim, do ponto de vista da 
agrometeorologia, os melhores 
solos para cultivo são aqueles bem 

desenvolvidos (profundos), bem 
estruturados e que possuem médias ou 
elevadas concentrações de argila em seu 
perfil, o que permite às raízes das plantas 
condições ideais para se desenvolverem 
e explorarem as camadas mais profundas 
do solo na busca da água. Nesses solos a 
oferta de água é maior, o risco é menor, 
o período de semeadura é mais amplo, 
e neles podem ser obtidos maiores 
produções de sementes e com melhor 
qualidade.

O balanço hídrico climatológico 
é um instrumento utilizado para 
caracterizar a oferta hídrica de 
determinada localidade, em diferentes 
escalas de tempo, a partir das interações 

Figura 1: Balanço hídrico climatológico 
em diferentes localidades do Cerrado 
Brasileiro.
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entre a chuva e as características 
físico-hídricas dos solos. Deficiência e 
excedentes hídricos, evapotranspiração 
potencial e real são exemplos de índices 
obtidos do balanço hídrico dos solos, 
e a variabilidade entre ambientes 
climaticamente distintos pode ser 
observada na Figura 2.

A duração do ciclo de 
desenvolvimento total e de cada fase 
fenológica da cultura é dependente do 
tempo que a temperatura permanece 
dentro dos limites toleráveis pela planta. 
A essa soma diária da temperatura dá-se 
o nome de graus-dia e significa quantos 
graus de temperatura são necessários 
para que a planta complete o seu ciclo 
de produção.

O fotoperíodo é função da 
exposição local aos raios solares e pode 
ser determinante para que a planta 
expresse seu potencial produtivo. Por 
exemplo, muitas cultivares de soja 
só entram em processo de produção 
quando ocorre uma quantidade mínima 
diária de horas de brilho solar, ou seja, 
duração do dia com luz solar.

A ocorrência desses índices 
agroclimáticos é variável durante 
o ano e também entre as diversas 
regiões, municípios e localidades, e 
cabe aos estudos conduzidos pela 
agrometeorologia analisar a ocorrência 
desses fatores e elementos climáticos 
com o objetivo de delimitar as zonas 
de riscos e determinar as melhores 
épocas de semeadura visando ajustar o 
ciclo das principais culturas comerciais 
às melhores condições locais do clima, 
para minimizar os riscos de perdas 
de produção que estão sujeitas as 
variabilidades e adversidades climáticas 
e meteorológicas. 

Como exemplo, podemos destacar 
que o bom desenvolvimento da cultura 
da soja, em determinada região, está 
relacionado, entre outras coisas, com as 
suas exigências em relação às condições 
climáticas favoráveis, entre elas, 
temperatura, precipitação, fotoperíodo 
e radiação.

A agrometeorologia e o manejo 
fitossanitário das lavouras

A ocorrência de pragas e doenças nas 
lavouras é altamente determinada pelas 
condições de temperatura e umidade 
do ar, enquanto que uma vez instalados, 
a dispersão desses organismos para 
causadores das moléstias são afetadas 
pelos ventos. Assim, o monitoramento 
e o entendimento das interações entre 
essas variáveis são importantes para 
ações preventivas de controle, bem 
como construção de sistemas de alertas 
fitossanitários.

Exigências climáticas da cultura da 
soja

A qualidade da semente de soja, 
principalmente em regiões tropicais como 
o Cerrado brasileiro, pode ser influenciada 
por diversos fatores que ocorrem em 
todas as etapas de produção. Dentre esses 
fatores, destacam-se os períodos de seca, 
temperaturas muito altas ou baixas durante 
a maturação e fortes flutuações das 
condições de umidade do ambiente, que 
pode facilitar o aparecimento de sementes 
com altos índices de deterioração.

A soja é uma cultura anual que 
necessita de climas amenos para se 
desenvolver. Para apresentar um bom 
desempenho, a cultura necessita de 
determinados limites de temperatura nas 
várias fases do seu ciclo, de uma quantidade 
mínima de água e de um período seco nas 
fases de maturação e principalmente na 
colheita. 

O atendimento dessas exigências 
é que fará uma determinada região 
ser considerada apta para a produção 
de grãos e sementes de qualidade. A 
seguir serão apresentadas as principais 
exigências climáticas da cultura da soja:

1. Exigências hídricas

Para produzir satisfatoriamente, 
a cultura da soja necessita entre 450 
mm e 800 mm de água durante o ciclo, 
dependendo não só das condições de 
temperatura da região, mas também 
do manejo, da data de semeadura e da 
cultivar utilizada. 

O bom desempenho da cultura 
da soja depende, além de um volume 
de água adequado, de uma boa 
distribuição das chuvas ao longo do 
ciclo, para satisfazer suas necessidades, 
principalmente, durante as duas fases 
mais críticas do seu ciclo, que são a 
germinação-emergência e a floração-
enchimento de grãos, quando chega a 
consumir entre 7 mm e 8 mm de água 
por dia. 

2. Exigências térmicas e 
fotoperiódicas

A temperatura atua diretamente 
em todas as fases do ciclo da cultura, 
por isso ela se constitui em um dos 
mais importantes fatores climáticos 
para a produção agrícola.  A faixa de 
temperatura, na qual a cultura da soja 
melhor se adapta varia entre 20°C e 
30°C, sendo que a temperatura ideal pra 
seu desenvolvimento é de 30°C. Para a 
semeadura, a temperatura ideal para 
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Figura 2: 
Precipitação 

pluvial média 
anual (mm) 

no bioma 
Cerrado.
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uma emergência rápida e uniforme é 
25°C. Sob temperaturas inferiores a 10°C, 
tanto o crescimento vegetativo quanto o 
desenvolvimento da soja é pequeno ou 
nulo. As cultivares brasileiras, de forma 
geral, apresentam desenvolvimento a 
partir da temperatura mínima de 13°C.

Para a produção de sementes 
de soja com qualidades fisiológica e 
sanitária superiores, recomendam-se 
regiões com temperaturas do ar mais 
amenas, ou seja, inferiores a 22°C 
durante a fase de maturação da cultura.

Outro fator importante para a 
adaptação de diferentes cultivares 
de soja numa determinada região 
é o comprimento do dia (período 
iluminado), também conhecido como 
fotoperíodo. Em regiões ou épocas de 
fotoperíodo mais curto, durante a fase 
vegetativa da planta, ela tende a induzir 
o florescimento precoce e apresentar 
consecutiva queda de produção. Logo, 
em maior ou menor escala, a indução 
ao florescimento da soja, na grande 
maioria das cultivares, é determinada 
pelo fotoperíodo e é modulada pela 
temperatura. Essa sensibilidade ao 
fotoperíodo é considerada como a 
mais importante restrição para uma 
adaptação mais ampla da soja. Em 
geral, regiões com menores latitudes ou 
semeadura tardia, maior comprimento 
do dia, florescimento precoce, plantas 
de porte baixo, menor índice de área 
foliar e menor produtividade.

Determinação das épocas de 
semeadura da cultura da soja com 
baixos riscos climáticos no Bioma 
Cerrado: Três exemplos de aplicação

Os exemplos a seguir indicam 
que, ao optar por uma determinada 
época de semeadura, o produtor está 
escolhendo certa combinação entre a 
fenologia da cultura, o tipo de solo e a 
distribuição dos elementos do clima na 
região de produção, que poderá resultar 
em elevado ou reduzido rendimento 
da soja. Para isso, ao longo dos anos, 
a agrometeorologia gerou grande 
volume de conhecimento técnico-
científico de grande importância para 
a produção agrícola, porém nem todo 
ele foi convertido em metodologia 

de fácil aplicação no meio rural e nas 
políticas agrícolas. No Brasil, parte 
desse conhecimento foi traduzido 
em metodologia de estudos de riscos 
climáticos aplicados na agricultura, 
também conhecidos como “Zoneamento 
Agrícola do Brasil”.

O zoneamento agrícola tem sido 
utilizado como um instrumento de 
política agrícola e de gestão de riscos 
na agricultura. Como política pública, 
tem como objetivo delimitar as regiões 
brasileiras quanto aos riscos climáticos, 
ou seja, riscos de perdas de rendimento 
das lavouras em decorrência de eventos 
climáticos extremos como secas 
(veranicos) e geadas, entre outros.

A partir do Ano-Safra 1996/97, 
o zoneamento de risco climático 
passou a ser operacionalizado pelo 
Ministério da Agricultura, Agropecuária 
e Abastecimento (MAPA) para subsidiar 
a liberação de crédito amparado pelo 
o Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro) e anos depois, 
pelo Proagro Mais, do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), voltado 
para a agricultura familiar, e passou a 
contribuir significativamente para o 
aumento da produção agrícola nacional, 
na medida em que o agricultor passou 
a semear na época correta e reduziu as 

perdas de rendimento em decorrência 
da variabilidade do clima. Ainda, passou 
a ser também um indutor de tecnologia, 
na medida em que condiciona o 
acesso ao crédito ao uso de sementes 
registradas e certificadas e redução da 
alíquota do prêmio do seguro rural para 
o agricultor que adotar a tecnologia de 
plantio direto.

Para determinar a época de 
semeadura com menor risco climático 
para a cultura da soja no Cerrado, fez-se 
uso de um modelo de balanço hídrico 
da cultura, aplicado para períodos 
decendiais. Ressalta-se que por se tratar 
de um modelo agroclimático, parte-
se do pressuposto de que não existem 
limitações quanto à fertilidade dos solos 
e danos às plantas devido à ocorrência 
de pragas e doenças.

Foram utilizadas as seguintes 
variáveis de entrada principais: i – as 
climáticas: dados diários de chuva com 
no mínimo quinze anos de registros, 
e evapotranspiração de referência; 
ii – dos solos: CAD (capacidade de 
armazenamento de água); e iii - da 
cultura: duração do ciclo e das fases 
fenológicas, consumo de água (Kc) 
e profundidade efetiva do sistema 
radicular.

Figura 3: Períodos 
com menor risco 

climático para 
a semeadura da 

cultura da soja de 
ciclo precoce (100 
dias) em solos de 
textura argilosa 

no bioma Cerrado
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O estudo considera que as 
cultivares estão perfeitamente 
adaptadas às condições de temperatura 
e de fotoperíodo dos diversos locais, à 
duração média dos ciclos e o consumo 
de água das plantas expressas por meio 
dos coeficientes de cultivos (Kc).

Os solos foram agrupados em 
função de suas características físico-
hídricas em três grandes grupos: i – solos 
de textura arenosa, com teores de argila 
variando entre 10 e 15%; ii – solos de 
textura média, com argila entre 15 e 
35%, e iii – solos argilosos, com teores 
de argila superiores a 35%.

Das simulações foram obtidos 
os valores médios dos índices de 
satisfação da necessidade de água do 
(ISNA), definidos pela relação entre 
a evapotranspiração real (ETR) e a 
evapotranspiração máxima da cultura 
(ETM), para cada fase fenológica 
da cultura e para cada estação 
pluviométrica.

Figura 4: Períodos com menor risco climático para a semeadura 
da cultura da soja de ciclo médio (120 dias) em solos de textura 
argilosa no bioma Cerrado.

Figura 5: Períodos com menor risco climático para a semeadura 
da cultura da soja de ciclo tardio (140 dias) em solos de textura 
argilosa no bioma Cerrado.
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A definição das áreas de maior ou 
menor risco climático para a soja foi 
associada à ocorrência de déficit hídrico 
na fase correspondente à floração e 
enchimento de grãos, considerada como 
a mais crítica com relação à necessidade 
de água para a produção de grãos e 
sementes.

Em seguida, foram aplicadas 
funções frequenciais para obtenção da 
probabilidade de 80% de ocorrência dos 
ISNAs superiores a 0,65. Esta estatística 
de risco indica probabilidade de 
produções viáveis em oito anos a cada 
dez de cultivo. Posteriormente, esses 
valores foram georeferenciados por 
meio da latitude e longitude e, com a 
utilização de um sistema de informações 
geográficas (SIG), foram espacializados, 
interpolados para a determinação 
do mapa temático que representa as 
melhores datas de semeadura para a 
cultura da soja no Cerrado. 

As Figuras 3, 4 e 5 apresentam 
as épocas de semeadura da soja 
de ciclo precoce, médio e tardio, 
respectivamente, em solos de textura 
argilosa no bioma Cerrado. Observa-se 
um número considerável de períodos 
de semeadura, entre os meses de 
outubro e fevereiro, como consequência 
da variabilidade temporal e espacial 
das chuvas e de suas interações com 
as características físico-hídricas dos 
solos e o consumo de água da cultura. 
Observa-se também que normalmente 
acontece uma redução do período de 
semeadura da soja de ciclo tardio em 
relação ao médio, e deste em relação ao 
precoce. Assim, em cultivos sucessivos 
envolvendo safra principal e safrinha, 
torna-se importante um planejamento 
prévio em que se busque adequar o ciclo 
das culturas ao período de semeaduras 
da região.
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Integração lavoura-pecuária-floresta:
alternativa para intensificação do uso da terra 
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Geraldo B. Martha Jr. e Robélio Leandro Marchão

Ao longo das últimas três décadas, o 
agronegócio brasileiro vem crescendo e 
se transformando de maneira expressiva. 
Em 1970, a produção de arroz, feijão, 
trigo, milho e soja foi de 27,34 milhões 
de toneladas, passando, em 2007, 
para 128,27 milhões de toneladas, 
representando um crescimento de 370%. 
Entretanto, um grande desafio para a 
agricultura baseada no monocultivo será 
contornar os problemas decorrentes de 
décadas de práticas agrícolas de elevada 
pressão sobre o ambiente, dentre outros: 
reduzir a erosão e a perda de fertilidade 
dos solos, bem como o assoreamento 
dos cursos d’água, a poluição do solo e 
da água, e mitigar emissões de gases de 
efeito estufa.

A pecuária de corte é 
frequentemente taxada como um setor 
pouco produtivo, que somente se torna 
viável como alternativa econômica 
pela expansão da área de pastagem. 
No entanto, nas últimas décadas, o 
modelo de produção da pecuária mudou 
sensivelmente e passou a priorizar 
tecnologias mais intensivas em capital, as 
quais vêm gerando significativos ganhos 
na produtividade e, consequentemente, 
um expressivo efeito de liberação 
de áreas para outras atividades do 
agronegócio, efeito “poupa-terra”.

No período de 1950-1985, a 
expansão de área de pastagem foi a causa 
de 71% do incremento de produção 

de carne bovina e a produtividade 
(kg equivalente carcaça/ha - tabela 
no texto). No entanto, entre 1985 e 
2006, observou-se redução na área 
de pastagem e o desempenho animal 
(kg equivalente - carcaça cabeça-1) 
respondeu por 66% do incremento de 
4.664 t equivalente-carcaça. Quando 
esses ganhos devidos à taxa de lotação 
e ao desempenho animal para o período 
de 1950-2006 foram computados, 
estimou-se o “efeito poupa-terra” em 
525 milhões de hectares. Isso significa 
que sem estes ganhos, para se obter 
a mesma produção, o adicional de 
525 milhões de hectares teriam de ser 
incorporados à produção.

Entretanto, a perda de 
produtividade das pastagens, em razão, 
principalmente, do manejo animal 
inadequado e da falta de reposição 
de nutrientes é o fator que mais tem 
comprometido a sustentabilidade da 
produção animal a pasto. Portanto, 
evitar o avanço da fronteira agrícola, por 
exemplo, pela substituição de pastagens 
de baixa produtividade no Cerrado por 
outros usos agrícolas – alimentos, fibras, 
madeira e energia – constitui uma ação 
prioritária.

Estimativas indicaram que, até 
2030, o consumo mundial de madeira 
em toras aumentará aproximadamente 
45% em relação a 2005 e atingirá cerca 
de 2,44 milhões de m3 (FAO, 2009). 

Segundo esse estudo, a pergunta 
fundamental não é se haverá madeira 
no futuro, mas sim de onde virá, quem a 
produzirá e como deverá ser produzida. 
Diante desse cenário, parte da demanda 
brasileira poderá ser atendida com a 
introdução de árvores nas pastagens de 
baixa produtividade no Cerrado (mais de 
30 milhões de hectares). 

Integração lavoura-pecuária-floresta

A demanda crescente por alimentos, 
bioenergia e produtos florestais, em 
contraposição à necessidade de redução 
de desmatamento e mitigação da 
emissão de gases de efeito estufa, exige 
soluções que permitam incentivar o 
desenvolvimento socioeconômico sem 
comprometer a sustentabilidade dos 
recursos naturais. A intensificação do uso 
da terra em áreas agrícolas e o aumento 
da eficiência dos sistemas de produção 
podem contribuir para harmonizar 
esses interesses. É nesse cenário que 
a estratégia de integração lavoura-
pecuária-floresta, que contempla os 
sistemas integração lavoura-pecuária 
(agropastoril), silviagrícolas, silvipastoris 
e agrossilvipastoris, tem sido apontada 
como alternativa para conciliar esses 
conflitos de interesse da sociedade. 

O interesse nesse modelo de 
exploração apoia-se nos benefícios que 
podem ser auferidos pelo sinergismo 
entre os diferentes componentes 
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Contribuição da expansão da área 
de pastagens e da produtividade 
para o crescimento da produção 
de carne bovina no Brasil.

do sistema. Como exemplo, entre 
os benefícios da associação entre 
pastagens, culturas anuais e o 
componente florestal, destacam-se: 
a) melhoria das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do solo; b) quebra 
de ciclo de doenças, redução de insetos-
pragas e de plantas daninhas; c) potencial 
redução de riscos econômicos pela 
diversificação de atividades; d) redução 
do custo na recuperação/renovação de 
pastagens em processo de degradação; 
e) melhoria na ambiência, influenciando 
positivamente o desempenho animal, 
decorrente da presença de árvores 
adequadamente dispostas em áreas de 
pastagens; f) arborização de pastagens, 
que, potencialmente, também 
proporciona agregação de renda, 
produtos ambientalmente adequados 
que melhoram a oportunidade para 
carne produzida a pasto, e diversificação 
da paisagem; g) aumento na matéria 
orgânica do solo, determinando maior 
taxa de infiltração e armazenamento 
de água no solo e, consequentemente, 
menor perda por escorrimento 
superficial; h) sequestro de carbono 
e mitigação das emissões de gases de 
efeito estufa.

Assim, a integração lavoura-
pecuária-floresta (iLPF) fundamenta-
se na integração dos componentes 
do sistema produtivo, visando atingir 
patamares cada vez mais elevados de 
qualidade dos produtos, bem como a 
sustentabilidade ambiental, social e 
econômica. 

No Cerrado, a integração lavoura-
pecuária (iLP) vem se expandindo 
com maior velocidade devido, 
principalmente, aos benefícios auferidos 
pelos produtores de grãos quando 
adotam a rotação da lavoura com o 

pasto. Este sistema, de modo geral, 
mostra-se como alternativa para reverter 
a degradação de pastagens, melhorando 
a qualidade do solo e o seu teor de 
matéria orgânica, o que quase sempre 
resulta em aumento de produtividade, 
potencialmente melhorando o 
desempenho bioeconômico do 
sistema. Paralelamente, busca-se criar 
oportunidades para reduzir o risco 
do negócio na propriedade rural pela 
diversificação de atividades. Como 
externalidades ambientais positivas 
decorrentes da adoção da iLP citam-se: 
a possibilidade de redução do avanço da 
fronteira agrícola (efeito poupa-terra), 
a mitigação das emissões de carbono 
(aumento no teor de matéria orgânica 
do solo), uma maior eficiência de uso de 
insumos (agroquímicos e fertilizantes), 
redução de perdas de água e de solo, 
e uma redução na emissão de metano 
pelos animais em pastejo, em razão dos 
ganhos em termos de quantidade e de 
qualidade de forragem em comparação 
à pecuária tradicional. 

Nessa região, três modalidades 
de integração lavoura-pecuária se 
destacam: a) fazendas de pecuária em 
que a introdução de culturas de grãos 
(arroz, milho, sorgo, soja) em áreas de 
pastagens tem por objetivo recuperar a 
produtividade dos pastos; b) fazendas 
especializadas em lavouras de grãos 
que adotam as gramíneas forrageiras 
para melhorar a cobertura de solo 
para o sistema de plantio direto e, na 
entressafra, há oportunidade para 
uso dessa forragem na alimentação 
de bovinos, “safrinha de boi” 
(figura no texto); e c) fazendas que, 
sistematicamente, adotam a rotação de 
pasto e lavoura para intensificar o uso da 
terra e se beneficiar do sinergismo entre 
as duas atividades.

No Cerrado, entre as braquiárias, 
a Brachiaria ruziziensis tem assumido 
importância crescente quando o foco é o 
plantio direto.  Esta espécie, até o início 
da década de 2000, não tinha expressão 
no comércio de sementes de forrageiras 
no Brasil. Contudo, entre 2007 e 2010, 
a área de produção de sementes dessa 
espécie aumentou de 2.412 ha para 
11.582 ha, crescimento de 68,7% ao. 
Esse aumento expressivo de área para 
produção é explicado pela grande 
demanda de sementes pelos produtores 
para o plantio em consórcio com cultivos, 
principalmente, com milho. 

O objetivo central desse consórcio, 
tanto na primeira safra de verão 
como na segunda safra (safrinha), 
é a cobertura de solo para o SPD. 
Entretanto, ao perceberem os benefícios 
desse consórcio na produtividade das 
culturas em sucessão à braquiária, os 
produtores têm ampliado suas áreas 
com esse consórcio. A expressiva massa 
de forragem obtida nesse sistema (±20 
t/ha de massa verde) tem despertado o 
interesse dos produtores em aproveitar 
essa forragem na alimentação animal, 
“safrinha de boi” (figura no texto). 

Em plena estação da seca (junho 
a setembro), os ganhos de peso 
observados para terminação de bovinos 
em “safrinha de boi”, suplementados 
com resíduos de soja, milho e algodão, 
têm oscilado entre 51 kg a 128 kg 
equivalente carcaça por hectare. E, para 
bovinos em recria, os ganhos de peso 
vivo diário variam entre 200 g e 500 g, 
esta variação é função de genética e de 
suplementação fornecida aos animais. 
Depois que os animais são retirados 
da área, normalmente, se cultiva soja. 
Os incrementos na produtividade 
dessa cultura têm sido da ordem de 
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300 kg a 600 kg/ha de grãos em relação 
aos cultivos realizados em áreas sem 
cobertura de solo com braquiária.

Considerando sistemas bem 
manejados, citam-se como exemplos 
de impactos positivos da integração 
lavoura-pecuária: a) aumentos de 15% 
na matéria orgânica do solo em relação 
aos níveis do Cerrado nativo; b) aumento 
de 90% na eficiência de uso do fósforo 
em comparação à rotação soja-milho; 
c) ganhos de produtividade de soja de 
10% quando em sucessão a pastagens 
de maior produtividade e adubadas; d) 
incrementos médios de produtividade 
animal na recria-engorda de cerca de 
quatro vezes (600 kg de peso vivo ha-
1ano-1) em relação à recria-engorda na 
pecuária tradicional (120 - 150 kg de 
peso vivo ha-1ano-1); e) incrementos 
médios de produtividade animal na cria 
de cerca de três vezes (300 kg de bezerros 
desmamados ha-1ano-1) em relação à cria 
na pecuária tradicional (85 – 110 kg de 
bezerros desmamados ha-1ano-1). 

O efeito “poupa-terra”, advindo de 
ganhos de produtividade na integração 
lavoura-pecuária, em particular na fase 
de pecuária, é tido como fator-chave 
para permitir a expansão de alimentos 
e de biocombustíveis no país com 
mínima pressão sobre a vegetação 
nativa. O efeito potencial da integração 
lavoura-pecuária na liberação de áreas 
agrícolas – “efeito poupa-terra” – para 
outros cultivos para um cenário de taxa 
de lotação de 0,4 cabeças ha-1, cuja 

pastagem vai ser recuperada usando-se 
dois anos de pasto e dois ou três anos 
de lavouras de alta produtividade. A taxa 
de lotação projetada para a iLP é de duas 
cabeças ha-1, sendo que, no verão, 50% 
da área está com pasto e a outra metade 
com lavouras. Nesse cenário, o efeito 
poupa-terra seria de 2,5 ha ha-1 de pasto 
recuperado. Assim, a recuperação de uma 
área de pasto de um milhão de hectares, 
de acordo com os parâmetros listados, 
potencialmente, permitiria que o rebanho 
na área aumentasse de 400 mil para 1,25 
milhão de cabeças e, adicionalmente, 
ter-se-iam 500 mil hectares liberados 
para outros usos. Alternativamente, se o 
rebanho permanecesse constante, 840 
mil hectares poderiam ser direcionados 
para outros usos, quer sejam outras 
atividades agrícolas ou florestais, ou ainda 
a recomposição da vegetação nativa e a 
criação de áreas de preservação.

Pela ótica privada, os benefícios 
econômicos da integração lavoura-
pecuária centram na possibilidade 
de aumentar a oferta com custos de 
produção unitários menores. Esses 
custos menores refletem a ampliação 
do potencial de produção do sistema 
para um dado nível de uso de insumos, a 
maior eficiência no uso de fertilizantes e 
a menor demanda por agroquímicos, em 
razão da quebra no ciclo de insetos-praga, 
doenças e de plantas daninhas. Contudo, 
a tomada de decisão em favor da iLPF 
vis-a-vis sistemas especializados deve ser 
feita de acordo com os preços relativos.

matéria técnica

Em razão dos benefícios potenciais, 
a iLPF foi incluída entre as tecnologias 
que compõem os compromissos 
voluntários assumidos pelo Brasil na 
COP-15, que resultaram na criação do 
Plano Setorial para a Consolidação de 
uma Economia de Baixa Emissão de 
Carbono na Agricultura. Adicionalmente, 
é possível que a renda dos produtores 
que adotam esses sistemas integrados 
seja incrementada por meio de 
mecanismos de pagamento pelos 
serviços ambientais. Em última análise, 
esses mecanismos contribuem para a 
expansão do agronegócio nacional e 
de suas exportações, para a segurança 
alimentar, e resultam em menor pressão 
sobre o ambiente. 

Alternativas potenciais de “safrinha de boi” na integração lavoura-pecuária praticadas em diferentes regiões do Cerrados. O termo 
“boi safrinha” refere-se a alimentação de bovinos (cria, recria e engorda) na  entressafra, não se restringe à terminação de bovinos

A iLPF foi incluída 
entre as tecnologias 

que compõem os 
compromissos 

voluntários assumidos 
pelo Brasil na COP-15, 

que resultaram na 
criação do Plano ABC 
(Agricultura de Baixa 
Emissão de Carbono)
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Alimentação saudável e qualidade de 
vida para o bem do agronegócio

matéria técnica

Mariana Ceratti - ABCSEM

A saúde que vem das hortaliças

Não é em vão que cada fruta e 
hortaliça possui uma coloração; as 
cores variam do verde, passando pelo 
laranja, vermelho, branco, até chegar 
ao roxo. Cada pigmento é responsável 
por uma propriedade e, justamente 
por esta razão, todas as hortaliças são 
indispensáveis para o organismo. 

São inúmeros os benefícios à 
sua saúde com o consumo de frutas 
e hortaliças. Elas são leves e de fácil 
digestão, auxiliando na saciedade e 
fornecendo poucas calorias; fornecem 
água, nutriente indispensável para o 
organismo; são ricas em fibras, auxiliando 
no bom funcionamento do intestino e 
auxiliando na redução do colesterol total; 
contêm variados minerais e vitaminas 
– algumas sob a forma de pigmentos: 
clorofilas, xantofilas, carotenos, 
licopenos, antocianinas, flavonas, etc 
– que têm funções importantes no 
organismo, além de ajudarem na defesa 
e proteção contra doenças; entre outros.

Acredita-se que as frutas e hortaliças 
serão os “remédios do futuro”, utilizados 
na prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis – DCNT (obesidade, 
câncer, diabetes mellitus e doenças 
cardiovasculares).  Por isso, o aumento 

do consumo de frutas e hortaliças está 
entre as prioridades da Política Nacional 
de Alimentação e Nutrição (PNAN) e da 
Promoção da Alimentação Saudável, 
cujos objetivos estão relacionados 
ao controle e prevenção das doenças 
nutricionais e das DCNT, responsáveis 
por 70% dos gastos do SUS (Sistema 
Único de Saúde).

Informação para o aumento 
do consumo

No cenário internacional, 
várias são as recomendações e os 
esforços para aumentar o consumo 
de frutas e hortaliças, uma vez que 
pesquisas demonstram que elas 
desempenham papel protetor no 
surgimento das DCNT; uma dieta 
com uma grande quantidade e 
variedade de frutas e hortaliças 
pode prevenir 20% ou mais dos 
casos de câncer; o baixo consumo 
de frutas e hortaliças está associado 
a cerca de 31% das doenças 
isquêmicas do coração e 11% 
dos casos de derrame no mundo; 
além disso, a redução no risco 
de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares pode se dar pela 
combinação de micronutrientes, 

antioxidantes, substâncias fitoquímicas 
e fibras presentes nesses alimentos.

Mesmo com sua confirmada 
importância para uma alimentação 
saudável e para a qualidade de vida 
da população, as hortaliças ainda não 
conquistaram a merecida atenção e o 
reconhecimento dentro do agronegócio 

Pequenas mudanças de hábito trazem mais 

saúde e qualidade de vida, e ainda ajudam no 

desenvolvimento do agronegócio nacional

48 www.abrasem.com.br
anuárioABRASEM2013



nacional, e seu consumo tem ainda 
muito a crescer em nosso país. A 
participação das hortaliças no gasto 
familiar dos brasileiros com alimentos, de 
acordo com dados IBGE, ainda é pouco 
representativa: em torno de 18,7%. O 
consumo alimentar anual de hortaliças 
per capita no Brasil (IBGE, Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 2008/2009) é 
de 27,075 kg, enquanto que na Itália é 
de 157,7 kg; nos EUA, de 98,5 kg; e em 
Israel, de 73,0 kg (dados da Organização 
Mundial da Saúde).

Uma pesquisa da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) sobre o consumo de frutas e 
hortaliças mostrou que apenas 18,2% 
dos brasileiros ingerem a quantidade de 
frutas recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que é 400 
gramas por dia. Outro dado da pesquisa 
é que os brasileiros gastam, em média, 
6,2% de sua renda com a aquisição de 
frutas, legumes e verduras. O hábito de 
consumir frutas é pequeno, mesmo o 
Brasil sendo o terceiro maior produtor 
de frutas do mundo.

Sobre o consumo alimentar das 
crianças, a ingestão de hortifruti e fibras 
ainda está abaixo do recomendado pela 
OMS, enquanto cresce o consumo de 
açúcar, gorduras saturadas, colesterol, 
refrigerantes e produtos industrializados. 

Muitos estudos epidemiológicos 
foram realizados em todo o mundo 
para investigar o papel das hortaliças 
no risco de desenvolvimento de câncer. 
Na maior parte deles, o consumo de 
uma ampla variedade de hortaliças é 
um denominador comum entre grupos 
de baixo risco. Baseado nestes estudos, 
o Instituto Americano de Pesquisa do 
Câncer (AICR) recomenda o consumo 
de uma dieta rica em hortaliças e frutas 
variadas, preferencialmente cruas, 
para reduzir de 60% a 70% o risco de 
desenvolver alguma forma de câncer. 
O mesmo ocorre com a diabetes, cujo 
tratamento inclui a restrição da ingestão 
de alimentos ricos em açúcar, gordura e 
álcool, substituindo-os por frutas, cereais 
integrais, grãos, laticínios desnatados e 
hortaliças.

Medidas mais eficientes de 
melhoria dos hábitos alimentares das 

pessoas, principalmente as crianças, 
através de educação nutricional e 
noções de educação em saúde, têm sido 
aplicadas pelo Governo e por entidades, 
visando à oferta constante e variada e 
o estímulo ao consumo de hortaliças 
e frutas, a fim de mudar o cenário 
nutricional e de qualidade de vida dos 
futuros brasileiros.

A ABCSEM e o programa 5 ao dia

A ABCSEM, Associação Brasileira 
do Comércio de Sementes e Mudas, 
engajada na representação do 
agronegócio nacional, participará 
novamente – reafirmando parceria de 
sucesso já realizada em anos anteriores 
–da campanha “5 ao dia”. Durante a 
Hortitec 2013, e em outros eventos no 
decorrer deste ano, a entidade distribuirá 
milhares de panfletos explicativos do 
programa.

A campanha “5 ao dia”visa estimular 
o consumo de, no mínimo, cinco porções 
de frutas ou hortaliças todos os dias. 
Há muitos anos, a campanha é sucesso 
no mundo todo. O programa tem um 
cardápio básico, sob a supervisão de 
uma nutricionista, levando-se em conta 
a composição de nutrientes, o preço, a 
safra e uma programação de compras 
semanal. Há um guia para seguir sete 
dias por semana, além de uma tabela de 
cores de alimentos (vermelhos, laranjas, 
roxos, verdes e brancos), com a indicação 
dos principais nutrientes e vitaminas 
encontrados em cada cor. 

Além do ponto de vista nutricional, 
o consumo de hortaliças também é 
importante socioeconomicamente, 
devido ao grande uso de mão de obra na 
cadeia produtiva. De acordo com estudo 
da ABCSEM (2011), estima-se que o total 
do cultivo de hortaliças reproduzidas por 

sementes no Brasil seja da ordem de 700 
mil hectares, ou 5.241.379 toneladas 
de hortaliças. O setor produtivo de 
hortaliças é o que mais empregos diretos 
gera, sendo da ordem de 3,5 pessoas por 
hectare, o que representa 2,4 milhões de 
empregos diretos, espalhados em todo 
território nacional. 

O aumento no consumo reflete 
no estímulo à produção, mantendo o 
homem no campo, gerando importantes 
divisas para o Brasil, além de muitos 
empregos, principalmente familiares. 

Flores para o bem do país

O brasileiro está tomando gosto 
por ter a casa colorida com vasos e 
por cultivar jardins, e a valorização 
das flores e das plantas ornamentais 
como expoentes de qualidade de vida 
e bem-estar tem contribuído para o 
crescimentode seu consumo interno. 

No Brasil são cultivadas as 
mais variadas espécies de plantas 
ornamentais, de todos os tipos de clima, 
adaptadas às condições das diferentes 
regiões. São mais de 3 mil variedades, 
cultivadas de Norte a Sul do país. No Acre 
e em Rondônia têm sido desenvolvidas 
pesquisas de melhoramentos e novas 
espécies, e exportação de plantas 
ornamentais e flores. Ceará e Minas 
Gerais, atualmente, são grandes 
produtores de rosas, admiradas e 
compradas pela Holanda. A cidade de 
Ilhéus, no sul da Bahia, vem despontando 
como polo regional de flores tropicais.

O maior polo de produção de flores 
fica no estado de São Paulo, concentrado 
basicamente em vinte municípios. O 
mais famoso é Holambra, mas também 
há cultivos importantes em Atibaia, 
Campinas, Dutra, Paranapanema e Vale 
do Ribeira. A Cooperativa de Holambra, 
que responde por 40% da produção 
brasileira, exporta para oito países: 
Holanda, Estados Unidos, Portugal, 
Canadá, Inglaterra, Uruguai, Emirados 
Árabes e Argentina. Também está na 
cidade de Holambra a maior central de 
comercialização de flores e plantas do 
país, o Veiling, que concentra produtores 
e cerca de quatrocentas empresas de 
todo o território nacional, Mercosul, 
Estados Unidos e Europa.
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Há muito espaço para florescer

O mercado mundial da floricultura 
rende 8 bilhões de dólares anuais. 
Holanda, Colômbia, Dinamarca e Equador 
estão entre os grandes vendedores. O 
Brasil ingressou nesse time há menos 
de dez anos, respondendo por apenas 
0,22% da exportação mundial.

No ano de 2010, o faturamento do 
setor foi de R$ 3,8 bilhões; em 2011, foi 
de R$ 4,3 bilhões; e em 2012, foi de cerca 
de R$ 4,5 bilhões. O setor tem registrado 
um crescimento de 10 a 15% ao ano, nos 
últimos 10 anos, contra um aumento do 
PIB de 2 a 5 % ao ano.

Apesar do grande espaço para 
crescimento, nem tudo são flores. De 
acordo com levantamentos da Hórtica 
Consultoria, em 2012, os resultados das 
exportações brasileiras de flores e plantas 
ornamentais confirmaram o ciclo de 
retração recentemente experimentado 
pela floricultura nacional, decaindo 
7,76% em relação ao total vendido ao 
exterior em 2011 e exibindo fechamento 
no valor global de US$ 26,01 milhões. 
Tal fato continua refletindo o contexto 

econômico-financeiro recessivo 
prevalecente nos principais mercados 
importadores mundiais.

De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Floricultura (Ibraflor), o setor abrange 
7.600 produtores em 11.800 hectares, 
com uma média de 8 funcionários por 
hectare. A atividade responde por 
aproximadamente 194 mil empregos 
diretos no país, sendo 3,7 empregos 
diretos por hectare, o equivalente a 
12,95 empregos em uma propriedade de 
floricultura, que corresponde a uma área 
média de 3,5 hectares. São 94,4% de 
empregos com mão de obra permanente, 
81,3% contratados, enquanto o trabalho 
familiar corresponde a 18,7% do total 
empregado. 

Estimulando a qualidade de vida

A expansão de canais de vendas 
como os supermercados, os garden 
centers e o comércio online fortalecem 
a tendência de crescimento do consumo 
interno. Esse potencial latente está na 
comparação do mercado brasileiro com 

o mercado europeu, no qual a média de 
consumo por habitante situa-se entre 
Us$ 70 a Us$ 100 por ano. Enquanto, no 
Brasil, a média de consumo é próxima de 
Us$ 11 por ano.

Outro nicho de mercado em 
crescente desenvolvimento é o 
paisagismo urbano, um dos segmentos 
que está trazendo pujança ao setor 
de plantas e flores ornamentais. 
Construtoras, condomínios fechados 
e ornamentação de eventos têm se 
mostrado como excelentes segmentos 
para o comércio. 

É fato que as plantas ornamentais, 
seja pelo simples admirar das flores 
que enfeitam nossa casa ou pelo lazer 
do cultivo de nosso próprio jardim, são 
ótimas estimulantes da qualidade de 
vida.

Considerando ainda que grande 
parte dos produtores do setor de flores e 
ornamentais são pequenos agricultores, 
esses cultivos contribuem ainda para o 
aumento da qualidade de vida através 
da manutenção do homem no campo.

matéria técnica
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Investindo no aumento do 
consumo de flores e ornamentais para 
o crescimento do agronegócio nacional, 
o IBRAFLOR, Instituto Brasileiro de 
Floricultura - entidade parceira da 
ABCSEM - desenvolve ações de marketing 
e projetos, como o “Mais Flores”. 

Estudos comprovam que trabalhar 
em um local decorado com flores 
traz uma série de benefícios para os 
funcionários, visto que elas trazem 
sensação de bem-estar e frescor ao 
ambiente. Nos locais fechados, com uso 
constante de ar-condicionado, as flores 
funcionam como purificadores naturais 
do ar, visto que convertem o dióxido 
de carbono em oxigênio, removendo as 
impurezas do ambiente.

Pesquisas feitas pela A&M da 
Universidade do Texas revelaram 
que receber flores e plantas como 
demonstração de gratidão, melhora 
o estado de humor e a habilidade 

de memorização, e eleva a 
produtividade dos funcionários.

Ter uma casa verde e 
florida é um grande indicativo 
de qualidade de vida. 
Presentear com flores – além de 
contribuir para o crescimento 
do agronegócio nacional e 
para o emprego de milhares 
de famílias – contribui ainda 
para a qualidade de vida do 
próximo e para o estímulo aos 
relacionamentos, hoje pouco 
cultivados pela vida estressante 
e escassez de tempo do homem 
moderno.

Holambra, a cidade 
das flores, com cerca de 10 
mil habitantes e indicadores sociais e 
econômicos de primeiro mundo, dispõe 
de um dos mais altos índices de qualidade 
de vida de todo o Brasil. Mais um resultado 
do benefício gerado pelas flores.

Com tantos fatos positivos sobre as 
flores e plantas ornamentais, é preciso 
estimular e fazer crescer este importante 
agronegócio, para gerar ainda mais emprego, 
renda e qualidade de vida para o país!



O Acordo: expiração de patente de 
eventos biotecnológicos

matéria técnica

Bernice Slutsky | bslutsky@amseed.org 
Matthew O’Mara

O pipeline de novos produtos 
biotecnológicos nos principais países 
exportadores continua aumentando, 
assim como a demanda por grãos e 
oleaginosas em países importadores. O 
Serviço Internacional de Aquisição de 
Aplicações Agro-Biotecnológicas (ISAAA) 
afirma que a área plantada com culturas 
transgênicas aumentou de 1,7 milhão 
de hectares em 1996, para mais de 170 
milhões de hectares em 2012.

Atualmente, cerca de 90% da área 
plantada de algodão, milho e soja nos 
Estados Unidos é semeada com sementes 
de híbridos ou variedades que contêm 
eventos de biotecnologia. Os grãos 
dessas culturas são comercializados 
globalmente, representando anualmente 
cerca de US$ 40 bilhões. Nos Estados 
Unidos, o primeiro evento comercial de 
biotecnologia terá quebra de patente e 
se tornará “genérico” em 2014.

A expiração de patentes de eventos 
de biotecnologia cria oportunidades para 
os produtores e também para a indústria 
de sementes, mas também cria desafios 
que devem ser discutidos. O maior desafio 
apresentado por expiração de patentes de 
eventos de biotecnologia é a manutenção 
de autorizações regulatórias globais para 
esses eventos, bem como as obrigações 
asscociadas ao controle de qualidade, 
para que dessa forma os agricultores 
possam continuar usando sementes de 
variedades que contenham eventos, 
mas que tenham perdido a proteção 
comercial, sem comprometer o mercado 
de exportação do país.

Eventos de biotecnologia são 
altamente regulamentados em todo o 
mundo, independentemente de ainda 
estarem sobre a proteção de patente. 
A regulamentação desses eventos é 
complexa e de alto custo. Algumas 

autorizações reguladoras são por 
períodos limitados, exigindo renovações 
no final do período de autorização. 
Além disso, na maioria dos países, cada 
combinação de eventos introduzidos 
através da reprodução tradicional exige 
uma nova aprovação.

O Acordo

Desde 2010, a Organização da 
Indústria de Biotecnologia (BIO) e da 
Associação Americana de Comércio 
de Sementes (ASTA), seus membros 
e principais partes interessadas 
dos Estados Unidos, abordam as 
oportunidades e os desafios associados 
com a expiração de patentes. O resultado 
dessa discussão foi o desenvolvimento 
de um mecanismo impulsionado pelo 

setor privado, que prevê a transferência 
das responsabilidades de regulação e 
gestão de eventos de biotecnologia, 
após as patentes expirarem nos EUA. 
Esse mecanismo ficou conhecido 
como O Acordo. O Acordo contém dois 
principais tópicos: O acordo de acesso 
e comercialização de eventos genéricos 
(GEMAA) e o uso de dados e acordo 
de compensação (DUCA). Ambos são 
voluntários, porém os contratos são 
vinculativos entre os signatários. Eles 
promovem a inovação da indústria de 
sementes, preservam a forte proteção 
dos direitos de propriedade intelectual 
e, potencialmente, proporcionam novas 

oportunidades de negócios. É importante 
ressaltar que ambos os acordos só 
abordam expiração de patente nos 
Estados Unidos.

O GEMAA está sendo implementado, 
e já está aberto para assinaturas. Ele 
possui atualmente dez signatários. A 
DUCA estará disponível para assinaturas 
durante 2013.

Direção do Acordo: Manutenção 
de uma Agricultura de Exportação

Eventos de biotecnologia são 
altamente regulamentados em todo 
o mundo. Independentemente do 
status das patentes, os eventos de 
biotecnologia devem ser autorizados 
para que a importação com os principais 
parceiros comerciais se torne possível. 

Algumas vezes, essas autorizações são 
concedidas por tempo limitado e devem 
ser monitoradas e mantidas por empresas 
que desenvolveram e comercializam as 
sementes contendo esses eventos. Após a 
expiração de patentes que cobrem eventos 
de biotecnologia, as empresas que já 
estão comercializando esse evento podem 
permanecer no mercado, entretanto, 
também é provável que outras empresas 
de sementes comercializem semente que 
contém um evento cuja patente já expirou. 
Nesse caso, como as empresas investem 
em inovação, elas usarão esses eventos 
com patente expirada no desenvolvimento 
de novos produtos.

O maior desafio por expiração de patentes é a 
manutenção de autorizações regulatórias globais

52 www.abrasem.com.br
anuárioABRASEM2013



É, portanto, imperativo haver um 
mecanismo transparente e previsível 
para manter as autorizações regulatórias 
após a expiração da patente e para 
obter novas autorizações necessárias, 
a fim de manter aberto o mercado de 
exportação. Para este fim, o Acordo cria 
um processo que se baseia em relações 
contratuais vinculativas. Além disso, o 
acordo promove a divisão equitativa dos 
custos de regulação e gestão e mantém 
obrigações de práticas de gestão de 
produtos.

Direção do Acordo

Um princípio básico subjacente 
ao Acordo é a promoção da inovação 
contínua e oportunidades de negócios, 
além de manter elevados padrões de 
qualidade de produtos da indústria de 
sementes. Componentes fundamentais 
a este princípio são: a transparência 
e previsibilidade; o acesso a eventos 
genéricos após a expiração da 
patente; a compensação justa 
para o acesso a informações 
confidenciais que suporta 
autorizações regulatórias globais 
e a proteção de toda propriedade 
intelectual.

O Acordo: Os elementos básicos 

Os componentes básicos dos 
acordos GEMAA e DUCA são muito 
semelhantes. Ambos preveem um 
aviso de três anos antes da expiração 
da patente. Além disso, os acordos 
devem garantir o acesso ao evento 
de biotecnologia, de forma “útil” no 
momento de expiração da patente. 
Existe um mecanismo de divisão ou 
transferência de responsabilidades 
reguladoras e, se for necessário, também 
existe a negociação com arbitragem 
obrigatória. Ambos os acordos contêm 
um processo previsível para os 
signatários, ou grupos de signatários, 
que devem ser “verificados” quanto à 
capacidade de compartilhar ou assumir 
as responsabilidades de regulação. 
Os signatários dos dois acordos têm 
obrigações de controle de qualidade e, 
além disso, os dois acordos preveem um 
processo ordenado para a interrupção de 
um evento de biotecnologia.

No GEMAA, as empresas 
desenvolveram informações 
regulamentares sobre a propriedade para 
apoiarem as autorizações de eventos 
globais, e essas informações são chamadas 
de “Regulação da propriedade do titular 
(PRP)” e fornecem acesso ao evento 
genérico após a expiração da patente. Os 
titulares da PRP nos Estados Unidos são 
obrigados a fornecer aviso de expiração 
da patente três anos antes da última 
patente de evento biotecnologia expirar. 
No momento do aviso de expiração da 
patente, o titular PRP tem a opção de:

• Manter independente a 
responsabilidade legal pelo evento, 
sem nenhum custo para os usuários do 
evento genérico;

• Buscar compartilhar a 
responsabilidade legal; ou

• Suspender a responsabilidade 
legal.

Manutenção das autorizações de 
forma independentemente

As empresas que optarem por 
manter de forma independente 
responsabilidades reguladoras devem 
manter as autorizações regulatórias 
globais, sem nenhum custo para o 
usuário do evento até que eles busquem 
compartilhar ou optem pela interrupção. 
Com esta opção, os titulares PRP não são 
obrigados a fornecer o acesso ao pacote 
regulamentar da propriedade para fins 
de desenvolvimento de novos produtos, 
tais como sementes que contenham 
eventos piramidados. 

Compartilhar a responsabilidade

O Titular da PRP pode compartilhar 
a responsabilidade legal para um evento 
de biotecnologia. Nesse caso, o titular 
PRP e signatários interessadas no GEMAA 

começariam a negociação de um “acordo 
de responsabilidade conjunta”. Uma vez 
concluído, este acordo fornecerá acesso 
total ao PRP. Se existirem questões 
não resolvidas nestas negociações, 
essas serão submetidas à arbitragem 
obrigatória. No entanto, não é uma 
obrigação aceitar a decisão arbitral.

Descontinuação da Manutenção da 
Responsabilidade Regulatória

Se um titular PRP decide descontinuar 
as responsabilidades regulatórias, um 
período de sete anos é iniciado, sendo 
que o período é concluído quando o 
titular PRP interrompe responsabilidades 
regulatórias do evento de biotecnologia. 
Como o acordo de partilha de 
responsabilidades, o anúncio começa a 
interromper a negociação de um “acordo 
de transição”, com a mesma linha de 
tempo e processo, como o contrato de co-
responsabilidade, incluindo a arbitragem 

para questões não resolvidas 
na negociação. Ao contrário do 
acordo de co-responsabilidade, o 
titular PRP deve executar o acordo 
de transição. Se nenhum outro 
signatário envolvido na negociação 
assinar o acordo de transição, o 
Titular da PRP e todos os outros 
signatários devem descontinuar o 

evento, dentro do período de sete anos 
iniciado pelo aviso de descontinuidade de 
responsabilidades regulatórias.

Custo da assinatura do GEMAA

Os acordos foram projetados para 
manter os custos operacionais mínimos. 
Os custos associados com a assinatura 
do GEMAA são limitados aos custos 
operacionais anuais do acordo. Se uma 
empresa assina o GEMAA e está envolvida 
na utilização de sementes que contêm 
eventos de biotecnologia, deve assumir 
um compromisso com a adequada 
gestão desses materiais. Se um signatário 
escolher executar uma responsabilidade 
conjunta ou um acordo de transição de 
um evento específico, esse signatário 
assumirá a responsabilidade de dispensa 
do evento, bem como a sua quota de 
custos regulatórios associados a esse 
evento.

As renovações das 
autorizações são periódicas
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Indicativos para obtenção de máximas 
produtividades na cultura da soja
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Plinio Itamar de Souza | plinioms@gmail.com

Vários trabalhos de pesquisa com 
a cultura da soja, desenvolvidos por 
pesquisadores de renome no Brasil 
(Ventimiglia et al., 1999 - 300 sc/ha; 
Pires et el., 2000 - 250 sc/ha; Maehler 
et al. 2003 - 254 sc/ha; Saraiva 2004 
- 262 sc/ha), estimam o potencial de 
produtividade da cultura entre 250 a 300 
sc/ha, ou seja, mais de 200 sacas acima 
da média nacional, que está em torno 
de 50 sc/ha. Esses dados nos indicam 
que temos um grande potencial a ser 
alcançado em termos de crescimento da 
produtividade da cultura. 

O cenário descrito foi uma das 
principais motivações para a criação do 
Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB), 
que é uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP), sem 
fins lucrativos, formada por profissionais 
e pesquisadores de diversas áreas, que se 
uniram para trabalhar estrategicamente 
e utilizar os conhecimentos adquiridos 
nas suas respectivas carreiras em prol 
da sojicultura nacional. Em síntese, 
os objetivos do CESB são elevar os 
patamares de produtividade da soja 
no Brasil, criar um ambiente para que 
a tecnologia seja mais difundida e 
utilizada pelos sojicultores e criar uma 
plataforma tecnológica CESB, como 
referência para o sojicultor e símbolo de 
alta produtividade e sustentabilidade. 
Dentro dessa linha de ações foi 
criado o Desafio Nacional de Máxima 
Produtividade, que é uma competição 
saudável entre produtores de soja, 
idealizada e conduzida pelo Comitê, 
com objetivo de criar um ambiente de 
aprendizagem entre os produtores e 
técnicos, fazendo com que aumentem 
suas produtividades através da troca de 
experiências e interações.

Principais resultados obtidos 
no desafio nacional de máxima 
produtividade

O primeiro Desafio ocorreu na safra 
de 2008/2009 e continuou acontecendo 
nos anos seguintes até hoje, conforme 
síntese na Tabela 1 a seguir.

Na tabela no texto, observa-se um 
incremento na média de produtividade 
que praticamente é o dobro da média 
nacional. No ano agrícola de 2011/2012, 
o último ano da tabela, a produtividade 
foi 109% acima da média nacional, de 

44,1 sc/ha. Observa-se também, nesse 
mesmo ano agrícola, que o número 
de produtores acima dos 100 sc/ha 
aumentou e espera-se que continue a 
aumentar, não somente pelo estímulo 
que o desafio desperta para a  busca 
de novas lavouras com produtividades 
máximas, como também, pelo ambiente 
de difusão das tecnologias que ele 
está criando entre os sojicultores 
brasileiros. Entretanto, mesmo a maior 
produtividade obtida até o presente é 
apenas pouco mais de 1/3 dos potenciais 
máximos estimados em pesquisa, ou 
seja, 250 a 300 sc/ha. 

Tabela 1. Produtividades em sc/ha obtidas no Desafio Nacional de Máxima 
Produtividade de Soja, no período de 2008 a 2012, em todo o Brasil.
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Considerando-se o aspecto 
lucratividade, é importante lembrar que 
no Desafio de 2012, foram calculadas 
pela primeira vez as lucratividades das 
áreas dos vencedores e verificou-se que 
o vencedor nacional foi também o que 
obteve o maior diferencial de margem 
sobre o restante da propriedade. Isso 
significou, em junho de 2012, um lucro 
adicional por hectare de R$ 1.434,25, 
além do lucro que o produtor obteve, 
também por hectare, no restante da 
lavoura. A tendência de redução da 
lucratividade com a diminuição da 
produtividade foi também bastante 
consistente quando o ranking das quatro 
regiões ficou estabelecido (Tabela 2). 
A magnitude dos valores, bem como 
a tendência de quanto mais alta a 
produtividade, maior é o lucro, também 
não deixa de ser um forte indicativo 
de que máximas produtividades 
também podem maximizar os lucros 
dos produtores de forma bastante 
significativa.

Indicativos técnicos de máximas 
produtividades observados até o 
momento

Potencial e adaptabilidade 
genética - A utilização de cultivares com 
elevado potencial de produtividade, 
estabilidade e com maior resistência 
às pragas e doenças como também 
ao acamamento, são características 
fundamentais na conquista de melhores 
resultados (Figura 1). Também quanto 
maior for o período reprodutivo da 
cultura, maior será o período de acúmulo 
de matéria seca nos grãos e, portanto, 
cultivares de ciclo médio e tardio podem 
oferecer maiores chances de máximas 
produtividades.

Construção e manutenção da 
fertilidade do perfil do solo – Juntamente 
com a  potencialidade e adaptabilidade 
da cultivar, essas são as duas mais 
importantes e decisivas características 
para a obtenção de máximas 

produtividades. A grande maioria das 
máximas produtividades obtidas nos 
desafios anuais tem sido alcançadas em 
solos profundos, cultivados em sucessão 
ou rotação com diferentes espécies, 
há mais de 20 anos. Com o passar dos 
anos de cultivo, o perfil corrigido do 
solo e a ocorrência dos nutrientes em 
camadas mais profundas vai aumentando 
e proporcionando às culturas futuras 
cada vez mais perfis corrigidos ou mais 
férteis, próximos ou até mais de um 
metro de profundidade. Espécies do 
gênero Brachiaria ou similares, utilizadas 
para o plantio direto da soja, além de 
proporcionarem uma excelente cobertura 
de solo na dessecação, promovem o 
aprofundamento de suas raízes em 
até dois metros de profundidade, 

ocasionando o transporte de nutrientes a 
profundidades impossíveis de serem, em 
condições normais, corrigidas mecânica e 
economicamente pelo homem (Figura 2).

O consequente surgimento de 
sistemas radiculares mais volumosos e 
profundos na cultura da soja proporciona 
às plantas a disponibilidade, cada vez 
maior, de nutrientes, tornando as plantas 
muito mais vigorosas, mais tolerantes aos 
períodos de estiagem, e, inclusive, com 
mais chances de encontrar e absorver 
nutrientes lixiviados para camadas mais 
profundas, como é o caso do Nitrogênio, 
Potássio e Enxofre, tendo como resposta 
uma maior produção. Dependendo do 
tipo de solo, a ampliação gradativa em 
profundidade do perfil agricultável do 
solo, pode aumentar em quantidades 
muito significativas a capacidade de 
armazenamento de nutrientes e água, 
quando comparada com o perfil normal 
e comum de cultivo, que varia de 20 a 

Tabela 2: Lucros adicionais 
em Reais, obtidos nas áreas 

vencedoras regionais do Desa-
fio, quando comparadas com 
o restante da área da mesma 
propriedade. Junho de 2012.

Figura 1. Lavoura vencedora na categoria Nacional do Desafio de 
Máxima Produtividade de soja, com 108,71 sc/ha, evidenciando sua 

exuberância  em legumes por planta e por área, proporcionados 
pelo potencial genético da cultivar.
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30 cm. Esse acréscimo na fertilidade, 
quantidade de nutrientes disponíveis 
e disponibilidade de água é decisivo e 
fundamental para que a cultivar possa, 
cada vez mais, transformar o seu potencial 
produtivo em realidade.

Qualidade de Semeadura – Também 
comumente chamada de plantabilidade, 
começa pelo uso de semente de elevada 
qualidade e origem e de semeadora que 
proporcione a densidade estabelecida e 
distribuição uniforme, acomodando as 
sementes junto ao solo na profundidade 
planejada, sem provocar modificações 
negativas, principalmente no sulco 
de semeadura, que possam obstruir 
ou retardar a germinação rápida e 
vigorosa das sementes. O uso contínuo 
da inoculação com bactérias do gênero 
Bradyrhizobium e agroquímicos, 
que garantam a nutrição e uma 
germinação sadia das sementes 
e desenvolvimento das plântulas, 
também são práticas sempre 
presentes na maioria das lavouras 
de máximas produtividades. 

Controle Fitossanitário 
- Utilização criteriosa dos 
agroquímicos observando as 
suas especificidades, eficiência, 
compatibilidade e, em especial, a 
harmonia com o meio ambiente. 
O planejamento do momento, da 
mistura e da época de aplicação 

conjunta são outros detalhes importantes 
no êxito e diminuição de custos com essas 
práticas. Isso tem permitido, cada vez 
mais, a obtenção de lavouras com elevada 
sanidade (Figura 3) e consequente alta 
produtividade, apesar dos frequentes 
desafios com o surgimento de novas e 
mais agressivas doenças. 

 

Tecnologias não convencionais 
- O desejo de alcançar produtividades 
máximas na soja faz com que as tecnologias 
tradicionais ou convencionais à cultura, 
sejam utilizadas em seus mais elevados 
níveis, entre elas: a escolha da cultivar, 
preparo da área, adubação, correção dos 
solos, semeadura e controle de pragas 
e doenças. Entretanto, na tentativa de 
que sejam superados os patamares de 
produtividades normalmente alcançados, 
uma gama significativa de novas ou 

matéria técnica

mais recentes tecnologias, pouco ou 
não convencionais, têm aparentemente 
apresentado, além de maior segurança 
à lavoura, significativos acréscimos 
de produtividade nessas situações, 
muito embora ainda muitas delas não 
avaliadas, devido à falta de informações 
científicas que garantam e quantifiquem 
as suas contribuições. Destacam-se 
entre essas tecnologias, não ou pouco 
convencionais, os enraizantes, para um 
enraizamento mais rápido e profundo, 
micronutrientes nas sementes e foliares 
para a planta, como também bactérias 
fixadoras de N, pesticidas que, além da 
proteção, proporcionam para a semente 
e também para planta efeitos fisiológicos 
benéficos, nematicidas que evitam desde 
o início o estabelecimento e ataques de 
nematoides nas raízes, tricodermas que 
podem evitar o aparecimento de fungos 
de solo patogênicos  e outros produtos 

Figura 2. Uso da Brachiaria 
como palhada para 
dessecação e semeadura 
direta com soja. Área do 
produtor Demétrio G. 
Parreira, vencedor da 
categoria Nacional do 
Desafio 2011/2012, com 
108,71 sc/ha. 

Cobertura vegetal na dessecação

Figura 3. Soja sem 
doença devido ao 
correto controle 
fitossanitário e 
uso adequado dos 
agroquímicos. 
Lavoura vencedora 
do Desafio Nacional 
Produtividade 
com 108,71 sc/
ha, município de 
Correntina-BA, 
2011/12.
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que têm sido utilizados com frequência 
pelos consultores e produtores que 
alcançam as produtividades mais 
elevados do Desafio.

Também tecnologias oriundas da 
criatividade e vivência dos produtores 
e consultores, como é o caso do 
plantio ou semeadura cruzada (Figura 
4), que proporciona uma melhor 
distribuição espacial das plantas, 
tendo como consequência um melhor 
aproveitamento da energia solar; o 
uso de herbicidas como reguladores 
de crescimento, para evitar que o 
crescimento demasiado das plantas 
possa provocar acamamento; a 
adubação nitrogenada (Figura 5), na 
tentativa de suprir nitrogênio adicional 
às plantas, exatamente nos momentos 
em que as bactérias fixadoras de N têm 
menor ou nenhuma contribuição, como 
no início do estabelecimento na planta, 
como também, e principalmente, no 
período reprodutivo da cultura, a partir 
do momento que a fixação biológica de 

N começa a declinar com a proximidade 
da maturação da cultura.

Todas essas práticas estão também 
presentes com frequência entre os 
produtores e consultores que têm 
alcançado máximas produtividades 
nos concursos do CESB. Portanto, é 
praticamente certo que pelo menos uma 
parte significativa dessas tecnologias, 
pouco ou não convencionais, estão 
participando ou ajudando a garantir 
esses acréscimos de produtividade 
que chegam em torno de 100% acima 
da média nacional (± 50 sc/ha).  A 
grande maioria delas normalmente 
disponíveis no mercado, aguardando 
o reconhecimento ou não dos 
consumidores, enquanto outras carecem 
ainda de interesse e avaliação tanto 
pelos órgãos oficiais de pesquisa como 
pela indústria, como é caso do plantio 
cruzado, herbicidas como reguladores 
de crescimento e adubação nitrogenada 
no período reprodutivo.

Figura 4 Cobertu-
ra do solo já nos 
estádios iniciais 
do período vege-
tativo da lavoura 
vencedora do De-
safio de 2012, pro-
duzindo 108,71 
sc/ha, município 
de Correntina, 
2011/2012.

 Figura 5. Área da 
lavoura vencedora 
do Desafio 2012, 
com e sem uréia 
em cobertura, por 
ocasião do estádio 
R5.3, Correntina, 
Bahia. 2012.
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URUGUAI: um sistema inovador de 
recolhimento de royalty

matéria técnica

Diego Risso | drisso@urupov.org.uy

O Uruguai é um país cujo PIB e o 
mercado de exportação são altamente 
dependentes dos produtos baseados na 
agricultura e agroindústria. Possui cerca 
de 3,5 milhões de habitantes e uma 
área total de 17 milhões de hectares, 
dos quais 4 milhões são considerados 
potencialmente aptos a serem usados 
como áreas cultiváveis. Nessas referidas 
áreas, é necessário utilizar sistemas de 
rotação de cultivo de pastagens para 
evitar a degradação dos solos. Esta 
situação limita a área cultivável anual 
para dois milhões de hectares 

Na última década, à medida que 
mais terras aráveis foram disponibilizadas 
para produção, o total da área agricultável 
mais do que duplicou, com os maiores 
aumentos observados em trigo e soja. 

Atualmente, três mil agricultores 
cultivam as duas principais culturas, ou 
seja, a soja Roundup Ready® (1,1 milhão 
hectares) e trigo (650.000 hectares). 
Apesar de quase metade do que foi 
semeado pelos agricultores uruguaios 
ser de origem certificada, os volumes 
semeados com sementes salvas (SS) 
são significativos. A boa notícia é que os 
agricultores que salvam sementes pagam 
royalties.

Em 1994, o Uruguai foi o primeiro 
país na América do Sul a ratificar a 
UPOV, e sua lei de sementes tem como 
base a UPOV 1978, mas com alterações 
importantes (“melhorias”) retiradas 
da UPOV de 91. A Associação uruguaia 
para proteção dos obtentores vegetais 
(URUPOV) foi fundada no mesmo ano 
e é uma associação privada focada no 
recolhimento de royalties e na proteção 
dos direitos dos obtentores (PBR). Em 
1997, foi criado o Instituto Nacional de 
Sementes (INASE) sendo o órgão oficial 
encarregado da PBR. 

Recolhimento de royalties 

O gráfico no texto ilustra a evolução 
da área total semeada com trigo e os 
royalties recolhidos de duas formas 
(áreas semeadas com sementes salvas e 
certificadas).

Os números finais do ano de 2011 
mostram que 95% da área total foram 
semeadas com sementes que pagaram 
royalties ou sementes certificadas ou 
com sementes salvas.

Estima-se que o uso de sementes 
certificadas seja ao redor de 48% e, do 
uso legal de sementes salvas (SS), de 
44%, os royalties que são recolhidos são 
em média 92% das sementes utilizadas 
no Uruguai. O restante das sementes, em 
que não há recolhimentos dos direitos 
e que são comercializadas ilegalmente, 
constitui as chamadas sementes 
“Piratas”, que variam em utilização a 

partir de 5% a 7% do total, dependendo 
da estação. Para sementes certificadas, 
os royalties são devolvidos 100% para o 
obtentor e o custo do seu recolhimento 
(SS) é exercido através do SRR (Sistema de 
Recolhimento de Royalties). A URUPOV 
estima que as despesas de cobrança 
sejam responsáveis por 7% do valor 
arrecadado. A eficiência global do sistema 
de recolhimento de royalties do Uruguai 
é, portanto, de 89%, proporcionando 
uma excelente ilustração de como os 
incentivos fiscais para as sementes 

certificadas e esquemas de royalties 
estendidas para FSS pode contribuir para 
o sucesso da indústria sementeira.

O Sistema de Recolhimento de 
Royalty em sementes salvas (SS):

O “Sistema de Valor Tecnológico” ou 
“Sistema estendido de Royalty” está em 
vigor desde 2003. Seu principal objetivo 
é recolher royalties das sementes salvas. 
Atualmente, o sistema está sendo 
aplicado para a soja, trigo, cevada e 
ervilha.

Como esse sistema funciona?

Quando a semente é comprada, 
um contrato é assinado entre o obtentor 
e o produtor, e nesse contrato são 
estabelecidas as condições para o 
agricultor guardar sementes.

O contrato é renovado a cada nova 
multiplicação ou uso de sementes de 
uma nova variedade que é legalmente 
protegida e quando os agricultores usam 
sementes salvas. O pagamento do royalty 
estendido é feito somente sobre o valor 
líquido da semente semeada.

A cada temporada, a URUPOV 
coleta as informações de seus membros, 
a fim de construir um banco de dados 
contendo informações úteis, tais como: 
nome do agricultor, detalhes do contato, 

Os royalties recolhidos são em média 92% das 
sementes utilizadas no Uruguai

60 www.abrasem.com.br
anuárioABRASEM2013



variedade e quantidade comprada. 
Depois disso, os auditores do URUPOV 
contatam pessoalmente e visitam 
os agricultores a fim de obter uma 
declaração assinada.

Isso acontece duas vezes por ano:

- Após a colheita (para coletar 
informações sobre a quantidade de 
sementes salva),

- Após a semeadura (para coletar 
informações sobre quem semeou a 
semente). O agricultor pagará royalties 
com base nesses dados.

Finalmente, a URUPOV processa 
toda a informação recolhida “no 
campo” e um novo banco de dados fica 
disponível on-line (www.urupov.org.uy) 
para os obtentores gerarem as faturas e 
cobrarem royalties dos agricultores.

Incentivos Fiscais

Desde 2007, o governo aplicou 
um programa de incentivo fiscal para 
incentivar o desenvolvimento da indústria 
de sementes certificadas. A legislação do 
Uruguai dá aos agricultores o benefício 
de reivindicar um incentivo fiscal de 
1,5 vezes a quantidade de dinheiro que 
se gasta em sementes certificadas ao 
declarar seu imposto de renda.

Esta medida é muito bem sucedida 
e tem sido um fator determinante porque 
contribui para o alto nível de captura de 
valor investido.

Fiscalização

A fiscalização é baseada 
especificamente sobre os Atos de 
sementes e seus decretos regulamentares 
e tem o objetivo de observar os direitos 
adquiridos pela proteção. O controle 
oficial está sendo feito pelas agências de 
sementes do governo (Instituto Nacional 
de Sementes - INASE), criados por lei 
com essa finalidade. A URUPOV optou 
por ter sua própria equipe formada por 
profissionais especializados (“força-
tarefa”). Sua finalidade é o trabalho de 
campo, coletar informações sobre o 
comércio de sementes ilegais e detectar 
semente pirata para complementar e 
tornar as atividades do INASE mais fortes.

Esta informação tem três objetivos 
diferentes:

- Para ser enviado ao INASE, para 
que este órgão possa fazer as devidas 
supervisões, confiscos e/ou apreensões 
dos produtos e a aplicação das sanções 
correspondentes (advertência, multa e 
até mesmo fechamento de empresas);

- Para informar as empresas 
matrizes, a fim de fornecer as 
ferramentas necessárias no momento de 
escolher os seus parceiros de negócios 
(multiplicadores de sementes e os 
distribuidores de sementes) e clientes 
(agricultores); e

- Para que as empresas matrizes 
possam ajuizar ação na justiça reivindicando 
os seus direitos, através de URUPOV, ou 
diretamente no tribunal, aplicando as 
regras necessárias do código civil.

Como exemplo, cita-se um caso 
que ocorreu em 2007 e que deve ser 
considerado como um “marco”. A regra 
foi aplicada a um agricultor que cultivava 
semente de variedade protegida, e que 
era uma novidade no país, porém o 
agricultor não podia provar a origem 
das sementes. A URUPOV submeteu 
a reivindicação ao INASE e o órgão 
agiu de forma eficaz. Foi solicitado 
um mandado de busca com o fim de 
recolher amostras vivas da semente 
ilegal e fazer medições da propriedade 
com GPS. Pela primeira vez, o INASE 
utilizou técnicas de identificação de 
variedade com marcadores moleculares 
(microssatélites) e testes de campo de 
maneira simultânea.

A conclusão da reivindicação foi em 
favor da empresa obtentora, que terminou 
uma penalidade monetária e consequente 
validação da técnica molecular para 
aplicação. A URUPOV tem um acordo 
com um laboratório a fim de utilizar 
regularmente as técnicas de identificação 
de DNA “fingerprinting” para tornar mais 
eficaz suas atividades de fiscalização.

Atualmente, a URUPOV está 
desenvolvendo um software específico, 
que vai usar imagens de satélite e 
localização agrícola dos agricultores para 
fortalecer as suas atividades de fiscalização.

As partes envolvidas: 

- Agricultores: Reconhecendo o PBR 
e pagando royalties pelo uso de SS;

- Obtentores: permanentemente 
investindo e lançando novas variedades 
de plantas;

- Governo: Dando adequado quadro 
jurídico e contribuindo para reforçar a 
PBR;

- Multiplicadores e Distribuidores: 
transmitirem uma mensagem para os 
agricultores sobre a importância da PBR e 
coleta de informações para o sistema de 
cobrança de royalties sobre o uso de SS;

- URUPOV: Reunir todos os 
obtentores, a fim de ter uma voz única 
e forte e desenvolver um recolhimento 
eficiente e um sistema de fiscalização.
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Ywao Miyamoto

Semente, a mãe da agricultura

“Se hoje você vê a flor, agradeça 
a semente de ontem.” As palavras do 
fotógrafo e agricultor londrinense Haruo 
Ohara (1909-1998) servem para ilustrar 
a importância da semente na agricultura. 
O grande salto de produtividade do 
agronegócio brasileiro nas últimas 
décadas se deve a um conjunto de 
fatores – investimento na tecnologia, 
aperfeiçoamento das cultivares, 
pesquisa aplicada –, mas jamais 
devemos esquecer que a base de tudo 
está na semente. Precisamos vencer 
uma série de mitos e preconceitos 
culturais que ainda envolvem o tema; só 
assim vamos compreender que o futuro 
do setor agrícola nacional depende, 
primordialmente, da qualidade de 
sementes utilizadas no campo.

A semente não é um simples grão 
que germina. A força da semente começa 
no sentido etimológico da palavra: 
origem, princípio, fonte, causa. Dentro 
da semente estão todas as qualidades 
genéticas, físicas, fisiológicas e sanitárias 
que um grão não tem. Ela deve ser vista 
como o chip de um computador natural, 
que carrega as informações necessárias 

para o desenvolvimento da planta. A 
escolha de uma semente vem a ser, 
portanto, a hora fundamental na vida do 
agricultor. Ela é o item mais importante 
de todo o processo de produção.

Infelizmente, muitos agricultores 
ainda não veem a semente como 
um insumo nobre. Em que pese sua 
importância, ela tem sido usada 
como mera moeda de troca para a 
comercialização de outros insumos e 
tecnologias. A escolha da semente – 
momento decisivo para o sucesso do 
plantio – acaba sendo feita de maneira 
equivocada, entrando como elemento 
de barganha na compra de fertilizantes, 
defensivos e grãos. Isso gera uma grande 
preocupação quanto ao futuro do 
agronegócio brasileiro.

Nos últimos anos, o Brasil registrou 
um avanço importante nas tecnologias 
oferecidas aos agricultores, mas os 
benefícios da genética, da biotecnologia 
e de outros fatores só serão efetivamente 
aproveitados, transformando-se em 
produtividade, quando a classe agrícola 
tiver um melhor entendimento sobre a 

qualidade da semente. Podemos dizer, 
sem medo de errar, que ela determina 
80% do sucesso de uma lavoura.

O uso de sementes fiscalizadas no 
Brasil começou há 50 anos, quando entrou 
em vigor a primeira lei que regulamentava 
o assunto. A estratégia do governo era 
incentivar o uso de insumos modernos  
e  tecnologia agrícola (defensivos, 
fertilizantes e sementes), vinculando-os 
aos financiamentos agrícolas. Entre 1964 
e 1994, verificou-se aumento significativo 
de produtividade, porém, não se permitiu 
que os agricultores usufruíssem do 
potencial máximo de cada cultivar devido 
ao uso não adequado da tecnologia. Nas 
décadas mais recentes, quando houve 
um grande impulso no uso de novas 
tecnologias, o agronegócio brasileiro 
começou a se mover mais na direção da 
produtividade. Mas ainda temos desafios 
pela frente. Porque há grande diferença 
de produtividade entre agricultores das 
diferentes regiões, que chega a 30%. Se 
avaliarmos atentamente as causas dessa 
desproporção de produtividade, veremos 
que os agricultores mais produtivos 
utilizam sementes de qualidade.

Chegou a hora de 

valorizar a qualidade de 

sementes como o item 

mais importante de todo o 

processo de produção

matéria técnica
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Muitas lideranças agrícolas, 
técnicos e agricultores ainda não 
compreendem que o setor funciona 
como um sistema. Pensam que a semente 
é apenas um grão que germina – e que 
deve ser barato. Essa incompreensão 
tem raízes culturais no hábito de guardar 
grãos para utilizar sementes próprias, 
ou mesmo na compra de sementes de 
baixo custo. A insistência de algumas 
agricultores, lideranças e técnicos para 
que os agricultores produzam suas 
próprias sementes acaba prejudicando a 

sanidade e a produtividade das lavouras. 
Uma parte fundamental do sistema – 
que é a escolha das sementes – acaba 
sendo negligenciada, trazendo menos 
resultados para os agricultores e para a 
sociedade. Todos perdem com isso!

De nada adianta gerar cultivares 
de alta tecnologia, com resistência a 
pragas e doenças e grande potencial 
de produtividade, se o agricultor não 
emprega uma semente qualificada. 
É muito importante observar que a 
parte do melhoramento genético que 
busca elevar a produtividade já está 
chegando a um ponto de saturação. 
Terra custa caro. Equipamento agrícola 
custa caro. Fertilizante custa caro. Na 
ponta do lápis, o custo representado 
pela compra de sementes de qualidade 
é altamente compensador. Investir em 
boas sementes é o meio mais fácil e mais 
rápido para chegar a bons resultados.

Agricultores, técnicos e lideranças 
precisam vencer a barreira cultural que 
os impede de enxergar o verdadeiro 
valor da semente. Semente não é moeda 
de troca, não é veículo de barganha, 
não é “a parte barata” do sistema 
produtivo. Só chegaremos, de fato, a 
uma agricultura de excelência, capaz de 

superar os desafios da economia global, 
quando compreendermos o verdadeiro 
valor da semente: ela é a mãe da 
produtividade no campo. 

A importância da semente

O longo percurso do homem pela 
face da terra tem sido marcado por 
impressionante evolução, que agora, 
no liminar de um novo milênio, atinge a 
mais inusitada velocidade.

Além de testemunhas, somos hoje 
os próprios atores de um mundo em 
mudanças. A tecnologia se expande 
vertiginosamente, influindo em todas as 
áreas do conhecimento, e melhorando a 
qualidade de nossas vidas. Nesse mundo 
em mudanças, onde Identificaremos 
o princípio de tudo? A semente é o 
princípio, já que a alimentação é a 
base primordial do homem, e sua fonte 
primeira de saúde.

Na morfologia vegetal: A semente é 
a estrutura incluída no fruto que conduz 
o embrião, portanto, a guardiã da vida e 
a garantia do seu prosseguimento.

Partindo do empirismo e da troca 
com os vizinhos até algumas décadas 
atrás, o mundo conseguiu rapidamente 
produzir sementes de qualidade 
superior, inclusive substituindo 
cultivares suscetíveis a várias doenças, 
por outras resistentes, o que representa 
um patrimônio inalienável, em termos 
de pessoas e de estruturas de pesquisa 
e de produção, do qual um país como 
o nosso destinado a ser o celeiro do 
mundo, não pode prescindir.

Inserido nessa realidade, o 
agronegócio representa a semente 

bíblica, que caiu em terra fértil e 
prosperou.

O maior desafio que o segmento 
sementeiro assume é o de dar 
continuidade à missão dos produtores 
de semente, buscando o devido 
reconhecimento de sua importância 
por parte dos encarregados da política 
agrícola de cada país. É de se ressaltar 
que, apesar de mantida – e até reduzida 
a área plantada no mundo –, a produção 
alcança níveis recordes graças a semente 

de alto potencial genético, que aumenta 
a produtividade.

Na atividade agrícola, a semente é a mãe dos insumos, ela é a única, 
com características próprias adaptadas à diversidade de cada região. 

Ela é a origem das mudanças, com o poder de garantir a qualidade dos 
alimentos, o seu melhor sabor e o seu melhor complexo nutricional. 

matéria técnica

Portanto, a semente é a chave 

do tesouro, ou, em outras 

palavras, é a ponte para o 

novo! Diante da globalização, 

que é inexorável, precisamos 

preservar o que já 

conquistamos e, ao mesmo 

tempo, ampliar nossas 

ações, já que a qualidade da 

semente é que permite ao 

setor produtivo ocupar o lugar 

de destaque em que hoje se 

encontra, tirando do mesmo 

pedaço de chão muito mais 

frutos do que colhiam nossos 

pais e avós.
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estatística da produção

Estatística da Produção e Comercialização 
de Sementes no Brasil

A seguir será apresentadaa a quantidade de sementes produzidas 

e comercializadas das principais espécies no país. A quantidade 

de semente produzida de cada estado foi obtida junto ao MAPA, enquanto 

a área cultivada foi obtida no site da CONAB, e a taxa de utilização de 

sementes junto à respectiva associação estadual dos produtores de 

sementes.
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Diretoria Atual

A Associação dos Produtores e Comerciantes de 
Sementes e Mudas do Rio Grande do Sul - APASSUL – realiza, 
há décadas, um trabalho fundamental: consolidar um serviço 
extremamente importante que é disponibilizar ao agricultor 
sementes de alta qualidade: genética (produtividade e outras 
características importantes); fisiológica (germinação e vigor) e 
sanitária. 

A APASSUL foi fundada em 19 de dezembro de 1968, em 
Passo Fundo - RS, e completa em 2013, portanto, 45 anos de 
existência. Nesse período enfrentamos todos os desafios que 
se apresentaram, sem perder o foco: representar e qualificar 
nossos associados.

O plano de implantação de uma estrutura privada 
de produção de sementes fiscalizadas e hoje de sementes 
certificadas, visando atender as necessidades de abastecimento 
do mercado interno e exportação, está plenamente atingido.

Conselho de Administração
Presidente: Efraim Fischmann
1º Vice-Presidente: Paulo Roberto Hadler
2º Vice-Presidente: Gelson Lima
Secretário: Pedro Tombini
Diretor Administrativo: Antonio Eduardo Loureiro da Silva

Titulares
Alexandre Van Ass
Arlei Kruger
Armindo Mugnol
Artidor A. Bratz
Auri dos Santos Braga
Darci Lorenzon
Efraim Fischmann
Romilton De Bortoli
Francisco T. F. Pereira
Gelson Lima
Hugo Boff
Humberto Falcão

R. Apassul, 10 – São Geraldo     99025-130     Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3314-1799    Fax: (54) 3314-6123 

www.apassul.com.br    apassul@apassul.com.br

Contribuir para a fixação de padrões de qualidade, 
estabelecer procedimentos técnicos, consagrar práticas 
comerciais saudáveis, motivar o consumidor, o profissional 
da assistência técnica e o próprio empresário produtor para a 
importância do insumo semente - foram desafios enfrentados 
com coragem e dedicação pelos dirigentes e associados da 
APASSUL. Em 1999, a APASSUL e 39 associados criaram a 
Fundação Pró-Sementes de Apoio à Pesquisa, com a missão de 
promover soluções tecnológicas para o agronegócio brasileiro.

Em 2007, foi instituída, com sede na APASSUL a SULPASTO 
(Associação Sul-Brasileira para o Fomento à Pesquisa de 
Forrageiras), com o objetivo de fomentar o melhoramento 
genético de forrageiras e sistematizar o seu processo de 
produção de sementes, apoiando unidades da Embrapa e da 
UFRGS (Universidade Federal do RS).

Iniciou-se, também, em 2007, um Projeto educativo de 
Incremento ao Uso de Sementes Certificadas, denominado 
“Semente: semeie esta ideia”.

Luiz O. Dumoncel
Narciso Barison Neto
Nereo E. Starlick
Paulo Roberto Hadler
Pedro Tombini
Sebastião Costa Velho
Valdemir João Simão
Verônica Bertagnolli
Victor Bento Marasca

Suplentes
Carlos Lampert Cauduro
Claudio Lopes
Cornelis M. Souilljee
Edson Ceratti
Joacir A. Stédile
José Hennigen
Levy Falcão
Maria Elizabeth Wolf
Vitor Kuhn

Associação dos Produtores e
Comerciantes de Sementes e Mudas do

Rio Grande do Sul
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Sócios
1. AGRIMARCON COM. E REPR. LTDA
R. Tupiniquins, s/nº - Alvorada - C.P. 39
99500-000  Carazinho - RS
Fone: (54) 3329-6170
E-mail: agrimarcon@ciinet.com.br
Aveia Preta e Azevém Anual.

2. AGROALPHA – Com. e Prestação de 
Serviços p/ Agricultura Ltda.
R. XV de Novembro, 95
99010-090  Passo fundo – RS
Fone: (54) 3312-2427
E-mail: rui@rcrconsultores.com.br

3. AGROMAR – Com. de Insumos 
Marau Ltda.
Av. João Posser, 682 - C.P. 142
99150-000  Marau - RS
Fone: (54) 3342-1499
E-mail: agromar.marau@gmail.com
Trigo e Soja.

4. AGROP. SOBRADINHO LTDA
R. Marechal Deodoro, 936
97700-000  Santiago - RS
Fone: (55) 3431-4322
E-mail: agrosobradinho@hotmail.com

5. AGROP. ZAMBONI LTDA
Estr. Santo Augusto, ex DAER - Km 41
98590-000  Santo Augusto - RS
Fone: (55) 3781-1027
E-mail: agrozam@terra.com.br
Trigo e Arroz.

6. AGROPICK BRASIL
R. Rodrigues Lima, 174, direita - Centro
96400-440  Bagé - RS
Fone: (53) 3311-1808
E-mail: fgimenez@agropick.com

7. ALFREDO OSCAR KREBS PEREIRA
C.P. 145 - Centro
95520-000  Osório - RS
Fone: (51) 3222-0034
E-mail: aopereira@pop.com.br
Arroz.

8. ALTAMIR DALLAZEN
R. Major Novais, 1047 sl. 204 - Centro
98300-000  Palmeira das Missões - RS
Fone: (55) 3742-1976
E-mail: sementesdallazen@mksnet.com.br 

9. ANDREOLA E CIA LTDA
R. Padre José, 1080 - Centro
98270-000  Pejuçara - RS
Fone: (55) 3377-1363
E-mail: andreola.comercial@hotmail.com
Ervilhaca, Azevém - Anual, Nabo 
Forrageiro e Aveia Preta.

10. ANTONIA DA SILVA POLO
Vila Ponte Seca - C.P. 02
98590-000  Santo Augusto - RS
Fone: (55) 3781-1023
E-mail: sementesasp@mksnet.com.br
Trigo e Soja.

11. ARALDI E BAGGIO LTDA
Al. Dr. Pires Gonçalves, 1500 – C.P. 51 - 
Tr. Santa Bárbara
98240-000  Santa Bárbara do Sul - RS
Fone: (55) 3372-1571
E-mail: edmirbaggio@hotmail.com 
Capim Sudão, Aveia Branca, Ervilhaca, 
Trigo, Azevém Anual, Aveia Preta, Aveia 
Branca, Ervilhaca e Nabo Forrageiro.

12. ARMANDO EICKHOFF
R. Padre Caçique, 322 - C.P. 151
98910-000  Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535-1530
E-mail:
sementeseickhoff@sementeseickhoff.com.br
Soja e Feijão.

13. ARMINDO MUGNOL
R. Exp. João Moreira Alberto, 485 - C.P. 118
98170-000  Tupanciretã - RS
Fone: (55) 3272-1666
E-mail: sementesmugnol@gmail.com
Trigo e Soja.

14. ARNALDO SCHWALM ECKERT E 
DELMAR S. ECKERT
R. Getúlio Vargas, 641 - Centro
96760-000  Tapes - RS
Fone: (51) 3672-1326 
E-mail: arnaldo@conectsul.com.br
Arroz.

15. ARNO COSTA BEBER
Linha Pontão dos Buenos, s/nº - Interior - C.P. 18
98290-000  Condor - RS
Fone: (55) 3505-9899
E-mail:
comercial@sementescostabeber.com.br 
Trigo e Soja.
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16. ARTIDOR ADALBERTO BRATZ
R. General Neto, 375 - Glória
99500-000  Carazinho - RS
Fone: (54) 3330-1088
E-mail: artidorbratz@brturbo.com.br

17. ASSOC. SULRIO. PROD. BULBOS E 
SEMENTES DE CEBOLA
R. Rosa Cruz, 1059 - Hidráulica
96211-120  Rio Grande - RS
Fone: (53) 3232-4247

18. AZIR COSTA BEBER
BR 285, Km 548 - Rincão do Umbu, s/nº 
- Interior - C.P. 49
97800-000  São Luiz Gonzaga - RS
Fone: (55) 3352-1951 
E-mail: sementesumbu@viacom.com.br
Aveia Preta, Aveia Branca, Soja e Trigo.

19. BASF S.A.
Av. das Nações Unidas, 14171 – 12° andar 
– Morumbi
04794-000 São Paulo - RS
Fone: (11) 2039-2273 
E-mail: airton.leites@basf.com

20. BBS - Bolsa Brasileira de Sementes Ltda
Rod. RS 155 - Km 2, s/nº - XV de Novembro
98700-000  Ijuí - RS
Fone: (55) 3332-8020 
E-mail: bbs@bbssementes.com.br
Aveia Preta, Aveia Branca, Azevém 
Anual e Nabo Forrageiro.

21. BEÉ E CIA LTDA
Estr. Tapejara / Linha Quatro – KM 4, s/nº - 
Interior – C.P. 42
99950-000  Tapejara - RS
Fone: (54) 3344-1724
E-mail: bee@netvisual.com.br
Aveia Preta, Aveia Branca, Azevém 
Anual e Nabo Forrageiro.

22. BOCCHI IND. COM. TRANSPORTES E 
BENEF. DE CEREAIS LTDA
R. São José do Carreiro, 555 - Centro
95305-000  Ibiraiaras - RS
Fone: (54) 3355-1101 
E-mail: bocchi@bocchiagricenter.com.br
Soja.

23. CACIL - Comercial Agrícola Ciro Ltda
R. Arcângelo Giacomazzi, 41 - Centro - C.P. 15
99930-000  Estação - RS
Fone: (54) 3337-3700
E-mail: cacil@itake.com.br
Aveia Preta, Trigo e Soja.

24. CAMERA AGROALIMENTOS S.A.
R. Nolar Kruel, 235 - Centro – C.P. 241
98900-000  Santa Rosa - RS
Fone: (55) 3511-5866
E-mail: antonio.fabricio@camera.ind.br
Trigo, Aveia Preta e Soja.

25. CARLOS LAMPERT CAUDURO
Caixa Postal 20
97420-000  São Vicente do Sul - RS
Fone: (55) 3257-2560 
E-mail: contato@sementescauduro.com.br
Arroz.

26. CEREALISTA AMIGOS DA TERRA LTDA
RS 514, Km 12 - Sala A
98750-000  Ajuricaba - RS
Fone: (55) 3387-1314
E-mail: cratmariotti@mksnet.com.br
Trigo, Soja, Aveia Branca, Aveia Preta e 
Azevém Anual.

27. CIENCIA RAZÃO E ORDEM COML. LTDA
Caixa Postal 99
99150-970  Marau - RS
Fone: (54) 3342-1010 
E-mail: fabricio@cirao.com.br 
Aveia Branca, Aveia Preta, Capim Sudão, 
Milheto, Centeio e Azevém Anual.

28. COML. DE SEMENTES LOPES LTDA
Av. Salgado Filho, 1150 - Aliança
98803-010  Santo Ângelo - RS
Fone: (55) 3314-0201 
E-mail:
sementeslopes@sementeslopes.com.br
Aveia Preta, Aveia Branca, Azevém 
Anual, Ervilhaca e Nabo Forrageiro.

29. COM. DE SEMENTES E INS. 
AGRÍCOLAS KMJ LTDA
R. Jacob Gremmelmaier, 3099 - 
Champagnat - C.P. 66
99900-000  Getúlio Vargas – RS
Fone: (54) 3341-2085
E-mail: marcio@kesoja.com.br 
Trigo e Soja.

30. COM. E REPR. AGRÍCOLAS RELVA LTDA
Av. 21 de Abril, 1267 - Osvaldo Aranha
98700-000  Ijuí - RS
Fone: (55) 3332-5450
E-mail: relva.ijui@uol.com.br
Aveia Preta, Aveia Branca, Centeio, 
Ervilhaca, Azevém Anual, Capim Sudão 
e Soja.

31. COODETEC
BR 467, Km 98 - C.P. 301
85813-450  Cascavel - PR
Fone: (45) 3321-3536 
E-mail: cd@coodetec.com.br

32. COOP. AGRÍC. MISTA IBIRAIARAS LTDA.
R. São José do Carreiro, 119 - Centro
95305-000  Ibiraiaras - RS
Fone: (54) 3355-9000
E-mail: detec@coopibi.coop.br
Trigo e Soja.

33. COOP. AGROP. ALTO URUGUAI LTDA
Av. Santa Rosa, 03
98910-000  Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535-9600 
E-mail: joaoloro@cotrimaio.com.br
Trigo, Aveia Branca, Aveia Preta, 
Ervilhaca, Azevém Anual e Soja.

34. COOP. CENTRAL GAUCHA LTDA – 
CCGL Tecnologia
RS 342, Km 149, Prédio C – Z. Rural – C.P. 10
98005-970  Três de Maio – RS
Fone: (55) 3321-9400
E-mail: cassiano.bruinsma@ccgl.com.br

35. COOP. DOS AGRICULTORES DE 
PLANTIO DIRETO LTDA
Av. das Indústrias, 1100 - Prédio 1 - Dist. Indl.
92990-000  Eldorado do Sul - RS
Fone: (51) 3481-3333 
E-mail:
gaspar.santana@cooplantionet.com.br
Soja.

36. COOP. MISTA SÃO LUIZ LTDA - 
COOPERMIL
R. Júlia Leopoldo Rauber, 162 - Centro 
– C.P. 201
98900-000  Santa Rosa - RS
Fone: (55) 3512-5022
E-mail: coopermil@coopermil.com.br
Trigo, Aveia Branca e Soja.

37. COOP. TRITÍCOLA SAMBORJENSE LTDA
R. Borges do Canto, 986 - Centro – C.P. 66
97670-000  São Borja - RS
Fone: (55) 3431-2219
E-mail: sementes@cotrisal.coop.br
Arroz.

38. COPAGRIL COML. AGRÍCOLA 
PICCOLI LTDA
Av. 21 de Abril, 1454 - Lulu Ilgenfritz
98700-000  Ijuí - RS
Fone: (55) 3331-6300
E-mail: copagril@copagril.com.br 
Aveia Branca, Aveia Preta, Azevém 
Anual, Trigo, Centeio e Soja.
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39. CORNELIS M. HENDRIKUS 
SOUILLJEE
Av. São Bento, 275 - C.P. 512
99500-000  Carazinho - RS
Fone: (54) 3330-2166 
E-mail: saobento@annex.com.br
Soja, Trigo, Triticale e Aveia Preta.

40. COTRIJAL COOP. AGROP. E 
INDUSTRIAL
R. Júlio Graeff, 01
99470-000  Não-Me-Toque - RS
Fone: (54) 3332-2500
E-mail: cotrijal@cotrijal.com.br
Trigo, Soja, Cevada e Aveia Preta.

41. COTRIJUÍ – Coop. Agropecuária e 
Industrial
R. das Chacaras, 1513 - C.P. 111
98700-000  Ijuí - RS
Fone: (55) 3332-0100 
E-mail: darci@cotrijui.coop.br
Trigo, Aveia Preta, Azevém Anual, Soja e 
Aveia Branca.

42. DU PONT DO BRASIL S/A – Divisão 
Pioneer Sementes
BR 471, Km 49 – Dist. Indl. – C.P. 1009
96810-970  Santa Cruz do Sul - RS
Fone: (51) 3719-7700 
E-mail: fernanda.hermes@pioneer.com
Trigo e Milho.

43. DUILIO CEOLIN
Santa Tecla, Km 45 - Interior - C.P. 131
98170-000  Tupanciretã - RS
Fone: (55) 3505-1520
E-mail: rogerio.ceolin@gmail.com
Trigo Aveia Branca, Aveia Preta e Soja.

44. E. ORLANDO ROOS E CIA LTDA
RS 142, Km 21 – Santo Antônio – C.P. 67
99470-000  Não-Me-Toque - RS
Fone: (54) 3332-1888 
E-mail: arlei@sementesroos.com.br
Trigo e Soja.

45. EDISON COMIS
Av. Setembrino de Carvalho, 1142
97500-300  Uruguaiana - RS
Fone: (55) 3413-1666 
E-mail: biguasulsementes@gmail.com
Arroz.

46.EL RINCÓN SEMENTES LTDA.
Av. Barão do Cerro Formoso, 1012 - Vila 
Santa Rita - C.P. 156
96570-000  Caçapava do Sul - RS
Fone: (55) 3281-4334 
E-mail: elrincon@farrapo.com.br

47. EMBRAPA PROD. E MERCADO – 
Escritório de Passo Fundo
BR 285, Km 174, s/nº - C.P. 451 
99001-970  Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3311-3666
E-mail: enpfb.snt@embrapa.br
Soja, Aveia Preta e Trigo.

48. EMBRAPA TRIGO
BR 285, Km 174
99001-970  Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3316-5800 
E-mail: sac@cnpt.embrapa.br

49. FAZENDA DA LAGOA LTDA
R. 1º de Maio, 92
99500-000  Carazinho - RS
Fone: (54) 3330-2311
E-mail: sementeskipper@wavetec.com.br
Trigo

50. FAZENDA TRÊS RIOS S/A
R. Sinimbu, 1128
95020-001  Caxias do Sul - RS
Fone: (54) 3222-3477 
E-mail: francostedile@terra.com.br
Trigo e Soja

51. FELTRIN IMPORTADORA DE 
SEMENTES LTDA
R. Tomazzo Radaeli, 368 - Parque - C.P. 137
95180-000  Farroupilha - RS
Fone: (54) 2109-4400 
E-mail: andre.oliveira@feltrin.com.br 
Melancia, Couve, Cebola, Cenoura, 
Moranga e Mostarda.
52. FIDÊNCIO FABIO FABRIS E OUTROS
BR 386, Km 60 - Vila Fabris
98380-000  Seberi - RS
Fone: (55) 3505-0906 
E-mail: fabrishulk@fabrishulk.com.br
Trigo, Aveia Branca, Triticale, Feijão e 
Soja.

53. FLAVIO ANTONIO DUTRA
RSC 101, Km 43
95552-000  Capivari do Sul - RS
Fone: (51) 3685-1116 
E-mail: parc.fad@terra.com.br
Arroz e Azevém.

54. FLAVIO R. ROSSATO E WALTER B. 
ROSSATO
BR 158, Km 198 - Cruz Alta/Santa Maria 
– C.P. 500 – Santa Helena
98000-000  Cruz Alta - RS
Fone: (55) 3322-7280 
E-mail: sthelen@terra.com.br

55. FREDERICO BERGAMASCHI COSTA
R. Pedro Armando Gatti, 155 - Jd. do Sol
96216-080  Rio Grande
Fone: (53) 3239-1212
E-mail: fcosta@terra.com.br
Arroz.

56. FUND. PRÓ-SEMENTES DE APOIO À 
PESQUISA
R. Diogo de Oliveira, 640 - Boqueirão
99025-130  Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3314-8983 
E-mail:
contato@fundacaoprosementes.com.br
Soja, Trigo e Aveia Preta.

57. GERALDO CONDESSA AZEVEDO
RST 101, Km 118 - Cacimbas
96270-000  Mostardas - RS
Fone: (51) 3668-8128 
E-mail: cabanhacondessa@netpal.com.br
Arroz.

58. GERALDO JOÃO KOK
R. Cel. Alberto Schmidt, 55
99470-000  Não-Me-Toque - RS
Fone: (54) 3332-1407
E-mail: w.d@terra.com.br 
Soja.

59. GERMANO DIAS HADLER
R. Marechal Deodoro, 908 - Centro
96020-220  Pelotas - RS
Fone: (53) 3225-8622
E-mail: germano@hadlerhasse.com.br

60. GRANDESPE SEMENTES E AGRON. LTDA
Arroio Angico - C.P. 51
99490-970  Tapera - RS
Fone: (54) 3385-1144
E-mail: grandespe@grandespe.com.br
Trigo e Soja.

61. GUIDO PRIMO CASSOL
Av. Santa Rosa, 550 - C.P. 56
98910-000  Três de Maio - RS
Fone: (55) 3539-1347
E-mail: tambuisementes@terra.com.br
Trigo.

62. HENRICUS JOHANNES MARIA 
AERNOUDTS
R. General Osório, 1075 sl. B - Centro - 
CP. 291
98280-000  Panambi - RS
Fone: (55) 3375-3081
E-mail: h.aernoudts@terra.com.br
Trigo e Soja.
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63. HENRIQUE ANTONIO STÉDILE
R. Uruguai, 527 - Centro - C.P. 532
99010-110  Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3311-4900 
E-mail: henrique@stedile.com.br
Trigo e Soja.

64. HERMANUS J. LEONARDUS VAN 
ASS E OUTROS
R. Gaspar Martins, 384 sl. - C.P. 119
98280-000  Panambi - RS
Fone: (55) 3376-9500 
E-mail: sementes@vanass.com.br
Trigo, Aveia Branca, Feijão, Soja e 
Triticale.

65. IND. COM. CEREAIS E SEMENTES 
ARAUCÁRIA LTDA
R. Borges de Medeiros, 940 - Centro
95200-000  Vacaria - RS
Fone: (54) 3231-3424
E-mail:
araucaria@sementesaraucaria.com.br
Trigo, Aveia Preta, Centeio, Feijão, Soja e 
Azevém Anual.

66. INSTITUTO RIO GRANDENSE DO 
ARROZ - IRGA
Av. Missões, 342 –  São Geraldo
90230-100  Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3288-0400
E-mail: contato@irga.rs.gov.br
Arroz.

67. ISLA SEMENTES LTDA
Av. Severo Dullius, 124
90200-310  Porto Alegre - RS
Fone: (51) 2136-6600
E-mail: isla@isla.com.br
Agrião, Rabanete, Rúcula, Coentro, Milho, 
Quiabo, Pepino, Abobrinha, Melância, 
Melão, Cenoura, Pimenta, Couve, Alface, 
Couve-Brócolis, Acelga e Fava.

68. JAF COM. DE CEREAIS E REPR. 
COML. LTDA
R. Tiradentes, 555 - Centro
99260-000  Casca- RS
Fone: (54) 3347-3000
E-mail: jfcorretora@jfcorretora.com.br

69. JOÃO JOSÉ RAFAEL SIGNORINI – JS 
Sementes
R. 25 de Julho, 111 - Centro
96170-000  São Lourenço do Sul - RS
Fone: (53) 3251-2838
E-mail: js.sementes@hotmail.com
Azevém Anual Ervilhaca e Aveia Preta.

70. JOÃO OSÓRIO DUMONCEL
Av. Número Um, 187 - Dist. Coml. - C.P. 41
98240-000  Santa Barbara do Sul - RS
Fone: (55) 3372-3700
E-mail: lodumoncel@3tentos.com.br
Trigo e Soja.

71. JONES DALLA PORTA
R. Félix da Cunha, 90  sl. 212
97670-000  São Borja - RS
Fone: (55) 3431-3381
E-mail: santoinacio@gpsnet.com.br
Arroz.

72. JORGE ALBERTO PATZ & CIA LTDA.
BR 285, Km 456 
98700-000  Ijuí - RS
Fone: (55) 3332-4748
E-mail: germitec@terra.com.br
Aveia Preta, Centeio, Ervilhaca, Azevém 
Anual, e Aveia Branca.

73. JORGE LONGARAY JAEGER
R. Sete de Setembro, 498
96180-000  Camaquã - RS
Fone: (51) 3671-4994 
E-mail: jljaeger@terra.com.br
Arroz.

74. JOSÉ FERRUGEM BARCELLOS
R. João Manoel Fernandes, 81
95500-000  Sto. Antônio da Patrulha - RS
Fone: (51) 3662-1662
Arroz.
75. JOSÉ JOAQUIM FERREIRA
Vila Coxilha, s/nº - C.P. 1546
95200-970  Vacaria - RS
Fone: (54) 3511-3100
E-mail: joaquim@cerquinha.com.br
Trigo, Aveia Preta, Soja e Aveia Branca

76. JOSÉ MATHIAS BINS MARTINS
Trav. Cel. Antonio Carneiro Pinto, 105/403
90460-020  Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3330-7550
E-mail:
josemathias@fazendacavalhada.com.br
Arroz.

77. KW - Sementes e Cereais Ltda
R. João de Araújo Cezar, 65 - Morada da 
Colina
92500-000  Guaíba - RS
Fone: (51) 3480-0400
E-mail: kw.sementes@terra.com.br
Azevém Anual e Aveia Preta.

78. LEANDRO VAN ASS E OUTROS
R. Gaspar Martins, 384  sl. 2 - C.P. 119
98280-000  Panambi - RS
Fone: (55) 3376-9500
E-mail: leandro@vanass.com.br
Trigo, Soja e Aveia Branca.

79. LEOMAR LUIZ TOMBINI
R. Itararé, 1140 - Glória
99500-000  Carazinho - RS
Fone: (54) 3330-2206 
E-mail: sementestombini@terra.com.br
Trigo, Aveia Branca e Aveia Preta.

80. LUIZ ANTÔNIO CORRÊA CHIAPPETTA
R. Barão do Rio Branco, 241 - Centro - 
C.P. 566
98700-000  Ijuí - RS
Fone: (55) 3332-7733
E-mail: luizchiappetta@san.psi.br
Soja.

81. LUIZ ANTONIO SAGEBIN 
ALBUQUERQUE
R. Uruguai, 2001 - Centro Coml. Unicredi, 
Bloco B, 1ª andar - Sl. 112
99010-112  Passo  Fundo - RS
Fone: (54) 3311-8108
E-mail: albuquerquepf@tpo.com.br
Trigo e Soja.

82. LUIZ CARLOS MACHADO
Pinheirinhos, 4º Distrito, s/nº - Interior 
– C.P. 69
95500-000  Sto. Antônio da Patrulha - RS
Fone: (51) 3662-2159 
E-mail: tino.rs@terra.com.br
Arroz.

83. MANFRED KUDIESS E RUBEN 
KUDIESS
C.P. 298
98700-000  Chiapeta - RS
Fone: (55) 3332-5200 
E-mail: mmkudiess@hotmail.com
Centeio, Triticale, Soja e Trigo.

84. MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
RS 223, Km 28 – C.P. 10
99490-000  Tapera - RS
Fone: (54) 3385-1321 
E-mail: sementes@marasca.com.br
Trigo e Soja.

85. MARIA E. PILOTTI WOLF E BÁRBARA 
P. WOLF
R. João Ataliba Wolf, 625 - Centro
96760-000  Tapes - RS
Fone: (51) 3672-1076
E-mail: arrozeirasul@arrozeirasul.com.br
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86. MARIO CRUZ MARCONDES E OUTRO
Av. Brasil, 1128/602
98801-590  Santo Ângelo - RS
Fone: (55) 3312-4588
E-mail: mmm@san.psi.br
Trigo, Aveia Branca, Aveia Preta, Nabo 
Forrageiro, Ervilhaca e Azevém Anual.

87. MAURÍCIO LEÃO AGRANIONIK
Av. Tiradentes, 135 - C.P. 528
99700-000  Erechim - RS
Fone: (54) 3522-1082
E-mail: mla@clicalpha.com.br

88. MAXIAGRO COMÉRCIO E REPR. 
AGRÍCOLAS
RS 344, Km 66, s/nº - Moura
98870-000  Giruá - RS
Fone: (55) 3361-1965
E-mail: maxiagro@terra.com.br
Aveia Preta, Ervilhaca, Azevém Anual, 
Capim Sudão e Nabo Forrageiro.

89. MONSANTO DO BRASIL LTDA 
Av. Nações Unidas, 12901 – Torre Norte 
– 7° andar
04578-000  São Paulo - SP
Fone: (11) 3383-8300

90. NARCISO BARISON NETO
R. Pinheiro Machado, 719 sl. 505 - 
Centro - CP 29
95200-000  Vacaria - RS
Fone: (54) 3231-7200 
E-mail: nbn@nbnsementes.com.br
Trigo, Soja, Feijão, Aveia Preta e Aveia 
Branca.

91. NATIVA DIST. DE PRODUTOS 
AGROP. LTDA
Av. Pinheiro Machado, 154 - Centro
98700-000  Ijuí - RS
Fone: (55) 3332-5899
E-mail: sementesnativa@hotmail.com
Trevo Vermelho, Cornichão, Aveia 
branca, Azevém Anual, Aveia Preta, 
Ervilhaca, Nabo forrageiro, Trevo branco, 
Pensacola, Centeio e Capim Sudão.

92. NIDERA SEMENTES LTDA
Av. Flores da Cunha , 4920 sl. 01 –  
Borghetti
99500-000  Carazinho – RS
E-mail: arossi@nidera.com.br
Fone: (54) 3329-4509

93. NZ RURALCO PARTICIPAÇÕES LTDA
R. Castro Alves, 52/201
90430-131  Porto Alegre – RS
Fone: (51) 3207-9895
E-mail: hdeboni@wpas.com.uy

94.OLÍVIO TRENTIN
RS 569, Km 1, sl. 06 – Distr. Indl. II - C.P. 177
98300-000  Palmeira das Missões - RS
Fone: (55) 3742-4286 
E-mail: contato@sementestrentin.com.br
Trigo, Soja e Aveia Preta.

95. OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA
R. Rui Barbosa, 1300
99050-120  Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3311-7499 
E-mail: adm@orsementes.com.br
Trigo.



96. OSVALDO GOMES
Av.Rio Grande,5500 – Valinhos
99040-000  Passo Fundo
Fone: (54)3601-1752
E-mail: agricola.fgomes@hotmail.com
Trigo, Soja e Capim Sudão.

97. PALMEIRA PASTOS E PLANTAS LTDA
R. Porto Alegre, 120 - Itaí
92990-000  Eldorado do Sul - RS
Fone: (51) 3481-4681
E-mail: walter@palmeirapastos.com.br
Azevém Anual, Pensacola e Aveia Preta.

98. PAULO ROBERTO HADLER
R. Marechal Deodoro, 908 - Centro
96020-220  Pelotas - RS
Fone: (53) 3225-8622 
E-mail: germano@hadlerhasse.com.br
Azevém Anual e Arroz.

99. PEDRO PLINIO VIEIRA MARQUES
Fazenda da Pedra - C.P. 300
97800-000  São Luiz Gonzaga - RS
Fone: (55) 3352-2613 
E-mail: gran.vita@uol.com.br
Trigo e Soja.

100. PRECISÃO AGRO COM. E REP. LTDA
R. Sete de Setembro, 2555 - Interior
98740-000  Augusto Pestana - RS
Fone: (55) 3334-1643
E-mail: precisaoagro@brturbo.com.br
Azevém Anual, Aveia Preta e Trigo.

101. PROFIGEN DO BRASIL LTDA
Arroio do Couto, Km 03 - C.P. 34
96800-000  Santa Cruz do Sul - RS
Fone: (51) 3056-1400
E-mail: profigen@profigen.com.br
Fumo - Tabaco 

102. RAUL BASSO
BR 285, Km 142 - C.P. 107
95200-000  Vacaria - RS
Fone: (54) 3231-1132
E-mail: sementesmjb@sementesmjb.com.br
Aveia branca, Soja, Feijão e Trigo.

103. RÉGIS AUGUSTO GIOVELLI
R. Mal. Floriano Peixoto, 3255 - Centro
97800-000  São Luiz Gonzaga - RS
Fone: (55) 3352-7187
E-mail: regisgiovelli@viacom.com.br
Trigo, Soja e Aveia Preta.

104. ROBERTO MASCARENHAS DE SOUZA
Alameda dos Ipês, 55 / 601
97015-300  Santa Maria - RS
Fone: (55) 3223-2396
E-mail: rmascarenhasdesouza@gmail.com
Aveia branca, Azevém Anual, Aveia 
Preta, Trigo, Soja e Aveia Branca.

105. RONALDO BONAMIGO
R. Vol. da Pátria, 912 sl. 13 - Centro 
98025-770  Cruz Alta - RS
Fone: (55) 3303-6700 
E-mail: ronaldobonamigo@gmail.com
Aveia branca, Feijão, Soja, Aveia Preta 
e Trigo.

106. ROQUE HAMMEL
VI. Estancia Velha – C.P. 14
98580-000  Coronel Bicaco – RS
Fone: (55) 3557-1262
E-mail: hammel.jovane@gmail.com

107. ROQUE VERNER BECKER
Av. Pio XII, 1719
99440-000  Salto do Jacuí - RS
Fone: (55) 3327-1181
E-mail: roquebecker15@yahoo.com.br
Trigo e Soja.

108. SEBASTIÃO JOSÉ MARTINS COSTA 
VELHO
R. Pres. Vargas, 109 - Centro - C.P. 08
99500-000  Carazinho - RS
Fone: (54) 3331-2108 
E-mail: sol@sementessol.com.br
Capim Sudão, Trigo, Soja e Feijão.

109. SEMENTES CERATTI LTDA
C.P. 204
97500-970  Uruguaiana - RS
Fone: (55) 3413-1664
E-mail: adm@sementesceratti.com.br
Arroz, Trigo e Feijão.

110. SEMENTES ESTRELA COM. IMP. 
EXP. LTDA.
R. Portugal, 359 - Centro
99700-000  Erechim - RS
Fone: (54) 2107-3100
E-mail: efraim@sementesestrela.com.br 
Trigo e Soja.

111. SEMENTES FALCÃO
RST 153, Km 0
99025-004  Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3316-4999
E-mail: sfalcao@sementesfalcao.agr.br
Soja, Trigo e Aveia Branca.

112. SEMENTES SIMÃO
Rod. Estadual RS 630, s/nº - Serrinha – 
C.P.138
96450-000  Dom Pedrito - RS
Fone: (53) 3243-9396 
E-mail: joaosimao@terra.com.br
Arroz.

113. SÉRGIO ROGÉRIO ROOS
Frei Olímpio Reichert, 512 sl. 201 - 
Centro - C.P. 37
99470-000  Não-Me-Toque - RS
Fone: (54) 3332-5228
E-mail: sementesluciaroos@dgnet.com.br
Soja.

114. SETEMBRINO WEBBER
Av. Ilso José Webber, 192
99145-000  Coxilha - RS
Fone: (54) 3313-3269 
E-mail: webber@ginet.com.br
Soja.

115. SOLISMAR PAULO FREITAS FONSECA
Av. José Loureiro da Silva, 1393 - 
Carvalho Bastos
96180-000  Camaquã - RS
Fone: (51) 3671-4488 
E-mail: gerencia@fortral.com.br

116. SZ NEGÓCIOS RURAIS LTDA
R. Dr. Bozzano, 1280/301
97015-004  Santa Maria - RS
Fone: (55) 3217-3472
E-mail: szsementes@szsementes.com.br
Azevém Anual, Soja, Arroz, Trigo e Aveia 
Preta.

117. TARUMÃ COMÉRCIO E REPR. LTDA
Av. Santa Rosa, 597 - Centro
98910-000  Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535-1775
E-mail: tarumarep@brturbo.com.br
Trigo e Soja.

118. THEDY E THEDY LTDA
BR 472, 1040 A - Trevo Pastoril
97500-970  Uruguaiana - RS
Fone: (55) 3413-1108
E-mail: marcelo.arriaga@uol.com.br
Arroz.

119. THEODORUS SOUILLJEE E FILHOS
Av. Flores da Cunha, 1061/301
99500-000  Carazinho - RS
Fone: (54) 9923-9947 
E-mail: francisco@dgnet.com.br
Cevada.
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120. UGGERI S/A
R. Integração, 298 - Centro
98855-000  Entre Ijuís - RS
Fone: (55) 3329-1177
E-mail: grupouggeri@grupouggeri.com.br
Trigo e Soja

121. VALDINEI DONATO
R. Sen. Pinheiro Machado, 1689 - Centro 
- C.P. 01
97800-000  São Luiz Gonzaga - RS
Fone: (55) 3352-1708 
E-mail: agrosaopedro@terra.com.br
Aveia Branca, Soja e Trigo.

122. VALMOR ANTONIO DE BORTOLI E 
OUTROS
Rod. Luciano Furian, 940 – Tamio – C.P. 211
98045-180  Cruz Alta - RS
Fone: (55) 3322-6090 
E-mail: saurora@comnet.com.br
Trigo, Soja, Aveia Preta e Azevém.

123. VERÔNICA BERTAGNOLLI
R. Fagundes dos Reis, 406/101 - Centro
99010-071  Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3311-1197 
E-mail: butia@cabanhabutia.com.br
Aveia Branca e Soja.

124. VITALINO ANCELMO CADORE
Distrito Inhacorá, s/nº - C.P. 18
98760-000  Chiapeta – RS
Fone: (55) 3785-1097
E-mail: cadore@mksnet.com.br
Trigo e Soja.

entidade associada
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Diretoria Atual

Sócios

A Associação dos Produtores de Sementes e Mudas 
do Estado de Santa Catarina (APROSESC) é uma sociedade 
civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade congregar os 
Produtores de sementes e mudas do Estado de Santa Catarina. 
Fundada em 19 de dezembro de 1975, em Xanxerê/SC.

Dentre os principais objetivos da Associação, podemos 
destacar: a expansão do comércio de sementes no estado, 

R. Vidal Ramos, 655 Ed. Annemaria sl. 204 1° andar  -  C.P. 371     89460-000     Canoinhas - SC
Fone/Fax: (47) 3622-4084 

www.aprosesc.com.br    aprosesc@gmail.com

estimulando inclusive a exportação para outros estados; a 
orientação de seus associados em todas as fases de produção 
e comercialização de sementes; a colaboração na produção 
de novas variedades de sementes no estado; a colaboração 
com EMBRAPA e EPAGRI, na área de pesquisa; divulgação 
e resultados de interesse da classe, e por fim, a colaboração 
com o MAPA, para a execução do programa de sementes que 
atenda às necessidades do estado de Santa Catarina, e com a 
CIDASC, na fiscalização do comércio de sementes.

Presidente: Claudiney Francisco Turmina

Membros da Diretoria
Marcos Schlegel
Fernando João Prezzotto
Valmir Antônio Frozza
Satoru Ogawa

Suplente: Laerte Izaias Thibes Junior

Conselho Fiscal
Luciano Antonio D’ Agostini
Roque Inácio Gallas 
Cristiano do Nascimento

Suplente: Nelson Arlindo Bess

Diretor Executivo: Darci Cavalheiro Junior
Secretária: Laureci Arendarchuka

1. ADV CONSULTORIA AGRONÔMICA 
LTDA.
R. Borges de Medeiros, 1288 E – Pres. 
Médici
89801-161  Chapecó - SC
Fone: (49) 3322-4316  Fax: (49) 3328-5170
E-mail: adv@advsementes.com.br
Site: www.advsementes.com.br

2. AGROPEDRINHO COM. DE INSUMOS 
E CEREAIS LTDA.
R. Barão do Rio Branco, 280 - Centro
89460-000  Canoinhas – SC
Fone: (47) 3622-0698  (47) 3622-4010
E-mail: pedrino@agropedrinho.com.br
Site: www.agropedrinho.com.br
Soja, Feijão, Trigo, Aveia.

3. AGROSEM - Sociedade Coop. União 
Agr. Canoinhas Ltda.
BR 477 Km 3,5 – Farinha Seca - C.P. 91
89460-000  Canoinhas – SC
Fone: (47) 3624-2566  Fax: (47) 3624-0144
E-mail: agrosem.cni@brturbo.com.br
Batata.

4. ALVEAR ROQUE DE FABRIS
Av. Getulio Vargas, 1000 sl. 02 – Centro 
- C.P. 34
89830-000  Abelardo Luz – SC
Fone/Fax: (49) 3445-4128
E-mail: alvearr@yahoo.com.br
Aveia, Trigo e Feijão.

5. C.VALE - Coop. Agro Industrial
R. 20 de Janeiro, 1101 - Rosa. - C.P. 07
89694-000  Faxinal dos Guedes – SC
Fone: (49) 3436-0201  Fax: (49) 3436-0202
E-mail: gallas@c.vale.com.br
R. Ageniple Silva, 607
Fone: (49) 3445-4236  Fax: (49) 3445-4218
89830-000  Abelardo Luz - SC
E-mail: abelardoluz@cvale.com.br
Site: www.cvale.com.br
Soja e Trigo.

6. CEREALISTA FAXINAL
R. 21 de Abril, 401 – Centro - C.P. 26
89694-000  Faxinal dos Guedes – SC
Fone: (49) 3436-0253
E-mail: vf@cerealistafaxinal.com.br;
cerealistafaxinal.com.br
Milho, Soja e Aveia Preta.

Associação dos Produtores de Sementes
do Estado de Santa Catarina
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7. CEREALISTA RENASCER SEMENTES
R. Fernando de Noronha, 11858 E - Industrial
89870-000  Pinhalzinho – SC
Fone/Fax: (49) 3366-2417
E-mail: agronomo@cerealistasc.com.br
Site: www.cerealistasc.com.br/index.php
Trigo, Feijão e Forrageiras.

8. COACCER - Coop. Agríc. Catarinense 
de Cereais
BR 282 Km 348 – Faz. Palmeira - C.P. 03
89620-000  Campos Novos – SC
Fone/Fax: (49) 3541-2288
E-mail: coaccer@baroni.com.br
Site: www.coaccer.com.br
Soja, Trigo e Feijão.

9. COAMO - Agro Industrial Coop.
Rod. SC 467, nº 1932 – C.P. 14
89830-000  Abelardo Luz – SC
Fone/Fax: (49) 3445-4127
E-mail: ladagostini@coamo.com.br
Site: www.coamo.com.br
Soja, Trigo, Feijão, e Triticale.

10. COOCAM - Coop. Agrop. 
Camponovense Ltda.
Margens BR 470 km 319 - C.P. 141
89620-000  Campos Novos – SC
Fone: (49) 3541-7000  Fax: (49) 3541-7089
E-mail: cristiano@coocam.com.br
Site: www.coocam.com.br
Feijão, Soja e Trigo.

11. COOPERPLAN - Coop. Agrop. do 
Planalto Serrano
R. Tiago Debetio, 377 - Área Industrial
88514-610  Lages –SC
Fone: (49) 3226-0515
E-mail: cooperplan@twc.com.br
Site: www.cooperplanagronegocios.com.br
Trigo, Feijão e Aveia Branca.

12. COOPERALFA - Coop. Regional Alfa.
R. Fernando Machado, 2580 D - C.P. 91
89803-900  Chapecó – SC
Fone: (49) 3321-7000  Fax: (49) 3321-7100
E-mail: turmina@cooperalfa.com.br  
Site: www.cooperalfa.com.br
Soja, Trigo e Feijão.

13. COOPERFÉRTIL COOP. AGRÍCOLA
Vila Araçá – C.P. 94
89830-000  Abelardo Luz – SC
Fone: (49) 3445-5796
E-mail: ericson_pellegrini@hotmail.com
Site: cooperfertil.blogspot.com.br
Soja, Trigo e Forrageiras.

14. COPER BOA - Coop. Agrop. Boa 
Esperança
Rod. SC 456 Km 01 - Boa Esperança - C.P. 51
89620-000  Campos Novos – SC
Fone/Fax: (49) 3544-0448
E-mail: marcelo@coperboa.com.br
Site: www.coperboa.com.br
Trigo e Soja.

15. COPERACEL – Coop. Agrop. do 
Celeiro Catarinense
R. Cel. Farrapo, 138 - Sto. Antonio - C.P. 111
89620-000  Campos Novos – SC
Fone/Fax: (49) 3544-2589
E-mail: coperacel@coperacel.com.br
Soja, Milho e Feijão.

16. COPERCAMPOS - Coop. Regional 
Agrop. de Campos Novos
BR 282 Km 342 –Trevo - C.P. 161
89620-000  Campos Novos – SC
Fone: (49) 3541-6000  Fax: (49) 3551-0033
E-mail: schlegel@copercampos.com.br
Site: www.copercampos.com.br
Trigo, Soja, Feijão, Aveia e Ervilhaca.

17. COPTAR - Coop. de Alimentos e 
Agrop. Terra Viva Ltda.
Rod. SC 467  Km 37, nº 100 – C.P. 01
89830-000  Abelardo Luz – SC
Fone: (49) 3445-4287  Fax: (49) 3445-4358 
E-mail: coptar@frosinet.com.br
Site: www.coptar.com.br
Arroz, Azevém, Feijão, Soja, Trigo, 
Triticale, Milheto, Aveia e Ervilhaca.

18. EMBRAPA – Empr. Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária
Rod. BR 280, Km 219 – Água Verde - C.P. 317  
89460-000  Canoinhas – SC
Fone: (47) 3624-0127  Fax: 3624-2077
E-mail: elcio.hirano@embrapa.br
Site: www.embrapa.br

19. FUND. MERIDIONAL DE APOIO À 
PESQ. AGROP.
Av. Higienópolis, 1100 sl. 41 4º andar - 
Ed. Pioneiros do Café 
86020-911  Londrina – PR
Fone: (43) 3323-7171 Fax: (43) 3324-6472
E-mail:
meridional@fundacaomeridional.com.br
Site: www.fundacaomeridional.com.br

20. FUND. PRÓ-SEMENTES DE APOIO À 
PESQUISA
R. Diogo de Oliveira, 640 - Boqueirão - C.P. 133
99025-130  Passo Fundo – RS
Fone: (54) 3314-8983
E-mail:
hennnigen@fundacaoprosementes.com.br
Site: www.fundacaoprosementes.com.br

21. LAR - Coop. Agroindustrial Lar
Linha - Passo Trancado - C.P. 101
89820-000  Xanxerê – SC
Fone: (49) 3433-3200  Fax: (49) 3433-0525
E-mail: xanxere.tecnica@lar.ind.br
Site: www.lar.ind.br/v3/
Soja, Trigo e Aveia.

22. NIDERA SEMENTES
R. Cel. Fagundes, 130 sl. 128 - Centro
89620-000  Campos Novos – SC
E-mail: jgilmar@nidera.com.br
Site: www.niderasementes.com.br
Soja, Milho e Sorgo.

23. NL LUNARDI SEMENTES
UBS: Faz. Arvoredo - Interior - Abelardo 
Luz - SC
Comercial: Av. da Liberdade, 2930 - Sta. Luiza
89830-000  Abelardo Luz - SC
Fone: (49) 3445-4295
E-mail: allunardi@hotmail.com
lunardisementes.com.br
Soja e Trigo.

24. SEMENTES BESS - Nelson Arlindo Bess
Margens da BR 470 Km 309 – Trevo Tupitinga
Faz. dois Irmãos - Dist. Indl. - C.P. 85
89620-000  Campos Novos – SC
Fone/Fax: (49) 3544-2443
E-mail: sementesbess@sementesbess.
com.br
Soja, Trigo e Feijão.

25. SEMPRE SEMENTES
R. José Bonifácio, 33 sl. 02 - Centro
89820-000  Xanxerê - SC
Fone: (49) 3441-8200
E-mail: fjp@plantesempre.com.br 
Site: www.sempresementes.com.br

26. SOUZA CRUZ S.A.
Av. Gal. Plínio Tourinho, 3200 - Bom Jesus
83880-000  Rio Negro – PR
Fone/Fax: (47) 3641-7000
E-mail:
angenilson.delfrate@souzacruz.com.br
Site: www.souzacruz.com.br
Tabaco.

27. VILI ERNESTO HAAG
R. Marechal Rondon, 340 - C.P. 160
89460-000  Canoinhas - SC
Fone/Fax: (47) 3627-3080
E-mail: haag@newage.com.br
Batata e Soja.
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Associação Paranaense
dos Produtores de Sementes e Mudas

Diretoria Atual

A APASEM - Associação Paranaense dos Produtores de 
Sementes e Mudas foi fundada em agosto de 1971. É a entidade 
representativa, para defender os interesses dos empresários da 
produção e do comércio de sementes e mudas.

O principal objetivo é o de produzir e levar ao agricultor, 
sementes de alta qualidade.

Principais Serviços

• Análise de sementes;
• Levantamento dos custos de produção de sementes;
• Representação junto a entidades públicas;
• Reivindicação de benefícios ao setor;
• Promoção de encontros, seminários e reuniões 

com associados, buscando o aperfeiçoamento técnico e 
mercadológico do setor.

Laboratório de Análises de Sementes de Toledo
Resp. Técnica: Arlete S. Colombo
R. Gal Estilac Leal, 142 (antiga R. Suíça) - Jd. Porto Alegre 
85906-200  Toledo - PR
Fone/Fax: (45) 3278-8184
E-mail: lasptoledo@apasem.com.br

Laboratório de Análises de Sementes de Ponta Grossa
Resp. Técnica: Sônia H. Krebs 
Av. Visconde de Taunay, 1989
84051-000  Ponta Grossa - PR
Fone/Fax: (42) 3224-1339
E-mail: lasppontagrossa@apasem.com.br

Laboratórios da Associação

R. Visconde do Rio Branco, 304  Mercês     80410-000     Curitiba - PR
Fone/Fax: (41) 3019-2084 

www.apasem.com.br     apasem@apasem.com.br

Presidente: Raphael Rodrigues Fróes 
Vice-Presidente: Kazuo Jorge Baba
1º Secretário: José Rubens Rodrigues dos Santos
2º Secretário: Ralf Udo Dengler
1º Tesoureiro: Roberto Destro
2º Tesoureiro: Alaor Souza Taques

Repr. Titular na C.S.M./PR: Leone Vignaga
Repr. Suplente na C.S.M./PR: Tiago Fonseca

Conselho Fiscal - Titulares
Antonio A. Gomes Silva
Flávio Enir Turra
Osmar Paulo Beckert

Conselho Fiscal - Suplentes
Marcos Alexandre Marcão
Luiz Turkiewicz
Odair Vedovati

Diretores Regionais
Ponta Grossa: Tiago Fonseca
Norte do Paraná: Leonardo Miyamoto
Maringá: Gustavo M. Baer
Toledo: Tarcísio H. Hendges
Guarapuava: José Tarcisio Pontarolo
Sudoeste: Zelirio Peron Ferrari
  
Conselho de Ética - Titulares
Marcos Antonio Trintinalha
Zelírio Peron Ferrari
Ricardo Menarim 

Conselho de Ética - Suplentes
Ronaldo Vendrame
Charles Allan Telles

Diretor Executivo: Eugênio Bohatch

entidade associada
apasem

Sócios
1. ADEMAR VANZELA
Av. São Pedro saída para Mato Rico, Km 01, 
ao lado da Sanepar
87320-000  Roncador - PR
Fone: (44) 3575-1182  Fax: (44) 3575-1923
E-mail: agrovanzela@yahoo.com.br
Trigo, Soja, Aveia, Triticale e Feijão

2. AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA
Av. Irio Jacob Welp, 600
85960-000  Mal. Cândido Rondon - PR
Fone/Fax: (45) 3284-8500
E-mail: horizonte@agricolahorizonte.com.br
Site: www.agricolahorizonte.com.br
Soja e Trigo

3. AGROPECUÁRIA IPÊ S/C LTDA
Av. José Custódio de Oliveira, 1325 - Centro
87300-020  Campo Mourão - PR
Fone/Fax: (44) 3518-3300
(44) 3524-4027 (comercialização de sementes)
E-mail: comercial@agropecuariaipe.com.br
Site: www.agropecuariaipe.com.br
Soja, Trigo, Triticale e Aveia Branca
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11. CAPAL – Coop. Agroindustrial
R. Saladino de Castro, 1375 – C.P. 01
84990-000  Arapoti - PR
Fone: (43) 3557-1300  Fax: (43) 3557-1633 
E-mail: capal@capal.coop.br
Sementes de Soja, Trigo e Triticale

12. COAGRU – Coop. Agroindustrial União
Estr.das Indústrias, Km 01 – C.P. 162
85440-000  Ubiratã - PR
Fone: (44) 3543-8800  Fax: (44) 3543-1996
E-mail: coagru@coagru.com.br
Soja e Trigo

13. COAMO – Agroindl. Coop.
R. Fioravante João Ferri, 99 - Jd. Alvorada 
– C.P. 460
87308-445  Campo Mourão - PR
Fone/Fax: (44) 3599-8000 - 3518-0123
E-mail: coamo@coamo.com.br
Site: www.coamo.com.br
Soja, Trigo, Aveia, Triticale e Milho

14. COCAMAR COOP. AGROINDL.
UBS – Unidade 300
Av. Ayrton Rodrigues Alves, 698
Fone: (43) 3255-8172
86600-000  Rolândia - PR
E-mail: cocamar@cocamar.com.br
Site: www.cocamar.com.br
Soja

15. COCARI – COOP. AGROP. E INDL.
R. Lord Lovat, 420 - Jd. Explanada 
86975-000  Mandaguari - PR
Fone: (44) 3233-8800
E-mail: cocari@cocari.com.br
Trigo e Soja
UBS: R. Candido Bastiani, s/nº - Pq. Indl. 
Gino Zeni
86840-000  Faxinal - PR
Fone: (43) 3461-1675 - 3461-3197
E-mail: sementeiro@cocari.com.br

16. COM. E EXP. FERTILIZANTES CORAL LTDA
BR 277, Km 601 – C.P. 113
85804-600  Cascavel - PR
Fone/Fax: (45) 3225-2434 - 3225-3565 - 
32254951
E-mail: coral@certto.com.br; 
coral@dipelnet.com.br
Soja e Trigo

17. COML. MARCHI LTDA - Sem. Marchi
Rod. Celso Garcia Cid, 1626 - Jd. Ana Eliza I
86188-000  Cambé - PR
Fone/Fax: (43) 3251-4444
E-mail: sementesmarchi@yahoo.com.br
Soja, Trigo, Feijão e Aveia

18. COOATOL COM. DE INSUMOS 
AGROP. LTDA
R. Mate Laranjeira, 2845 - Pinheirinho
85907-150  Toledo - PR
Fone: (45) 3378-2424  Fax: (45) 3252-1889
E-mail: sementes@cooatol.com.br
Trigo, Soja e Feijjão

19. COODETEC – Coop. Central De 
Pesquisa Agrícola
BR. 467, Km 98 - Sede – C.P. 301
85813-450  Cascavel - PR
Fone: (45) 3321-3536  Fax: (45) 3321-3500
E-mail: cd@coodetec.com.br
Site: www.coodetec.com.br
Pesquisa e melhoramento de sementes: 
Soja, Trigo e Milho

20. COOPAGRÍCOLA – Coop. Agríc. 
Mista de Ponta Grossa Ltda
R. Olindo Justus, 4723 - Cará-Cará
84043-482  Ponta Grossa - PR
Fone: (42) 3228-3440  Fax: (42) 3228-4402
E-mail: coopagricola@coopagricola.com.br
Soja, Trigo, Feijão, Triticale, Centeio e Aveias

21. COOPAVEL – Coop. Agroindl.
BR 277, Km 582 – C.P. 500
85818-560  Cascavel - PR
Fone: (45) 3218-5000  Fax: (45) 3218-5202
E-mail: sementes@coopavel.com.br
Site: www.coopavel.com.br
Soja, Trigo, Aveia e Feijão

22. COOP. AGRÁRIA AGROINDL.
Av. Helvethia, s/nº – Col. Vitória
85139-400  Guarapuava - PR
Fone: (42) 3625-8250  Fax: (42) 3625-8374
E-mail: agraria@agraria.com.br
Site: www.agraria.com.br
Trigo, Cevada, Aveia e Soja 

23. COOP. AGRÍC. MISTA SÃO 
CRISTOVÃO LTDA. - CAMISC
R. Quatro, 503 – C.P. 01
85525-000  Mariópolis - PR
Fone: (46) 3226-8300  Fax: (46) 3226-8342 
E-mail: camisc@camisc.com.br
Site: www.camisc.com.br
Soja, Trigo, Triticale e Feijão

24. COOP. AGROINDL. BOM JESUS 
Rod. Do Xisto, BR 476, Km 198 - Olaria 
– C.P. 45
83750-000  Lapa - PR
Fone: (41) 3622-1515  Fax: (41) 3622-1901
E-mail: bomjesus@bj.coop.br
Site: www.bj.coop.br
Feijão, Soja, Trigo e Aveia

4. ANNEMARIE PFANN E OUTROS
Av. Manoel Ribas, 4188
85055-010  Guarapuava - PR
Fone/Fax: (42) 3624-3288
E-mail: vendas@agricolaestrela.com.br; 
josef@agricolaestrela.com.br
Soja, Trigo e Triticale

5. ATLÂNTICA SEMENTES LTDA
R. João Negrão, 731  cj. 1801 - Centro
80010-200  Curitiba - PR
Fone: (41) 3013-0089  Fax: (41) 3013-4890
E-mail: atlantica@atlanticasementes.com.br;
atendimento@atlanticasementes.com.br
Site: www.atlanticasementes.com.br
Sorgo, Girassol, Azevém, Centeio, 
Milheto e Milho

6. BATAVO COOP. AGROINDUSTRIAL
Av. dos Pioneiros, 2324 – C.P. 1101
84145-000  Carambeí - PR
Fone: (42) 3231-9000  Fax: (42) 3231-9085
E-mail: batavo@batavo.coop.br
Site: www.batavo.coop.br 
Soja, Trigo e Cevada

7. BELAGRÍCOLA COM. REP. DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
Rod. PR 445, Km 262, s/nº - Zona Rural
86125-000  Tamarana - PR
Fone: (43) 3377-8500
E-mail: leandro.oliveira@belagricola.com.br
Trigo, Soja e Feijão

8. C. VALE – Coop. Agroindustrial
Av. Independência, 2347 - Centro – C.P. 171
85950-000  Palotina - PR
PABX: (44) 3649-8181  Fax: (44) 3649-8168
E-mail: cvale@cvale.com.br
Site: www.cvale.com.br
Soja, Trigo, Triticale e Aveia 

9. CAMP – Coop. Agrícola Mista 
Prudentópolis Ltda
R. Lamenha Lins, 815 - Centro
84400-000  Prudentópolis - PR
Fone/Fax: (42) 3446-1336
E-mail: camp@camp.coop.br
Soja, Feijão, Trigo e Triticale

10. CAMPAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Rod. BR 369, Km 358 - Zona Rural
87300-970  Campo Mourão - PR
Fone: (44) 3529-3891  Fax: (44) 3518-3010
E-mail: campagro@campagro.com.br
Trigo, Soja, Triticale, Aveia Preta, Aveia 
Amarela e Aveia Branca

83www.abrasem.com.br
anuárioABRASEM2013



entidade associada
apasem

25. COOP. AGROINDL. COPAGRIL
Av. Maripá, 2180
85960-000  Marechal Cândido Rondon - PR
Fone: (45) 3284-7500  Fax: (45) 3294-7504
E-mail: copagril@copagril.com.br
Trigo e Aveia 

26. COOP. AGROINDL. LAR
Av. Brasília, 1220
85884-000  Medianeira - PR
Fone: (45) 3264-8800  Fax: (45) 3264-8801 
E-mail: fornecimento@lar.ind.br
Site: www.lar.ind.br
Trigo, Aveia e Soja

27. COOP. AGROP. CASTROLANDA 
Pç. dos Imigrantes, 03 – Col. Castrolanda 
– C.P. 131
84165-970  Castro - PR
Fone: (42) 3234-8163 - 8837-2726
E-mail: castrolanda@castrolanda.coop.br
Soja, Trigo, Triticale, Aveia, Feijão e Azevém 

28. COOP. AGROP. DO MÉDIO OESTE 
DO PARANÁ LTDA - AGROPAR
Av. Sesquicentenário, 118 - Jd. América
85935-000  Assis Chateaubriand - PR
Fone: (44) 3528-4748  Fax: (44) 3528-4532
E-mail: agropar@visaonet.com.br
Trigo

29. COOP. DE PRODUTORES DE 
SEMENTES COPROSSEL
Av. Santos Dumont, 5235 – Pq. Indl. – C.P. 77
85303-140  Laranjeiras do Sul - PR
Fone: (42) 3635-2519  Fax: (42) 3635-1945
E-mail: coprossel@coprossel.com.br
Soja, Feijão, Triticale, Trigo e Aveia

30. COOP. MISTA AGROP. WITMARSUM 
LTDA.
Rod. BR 277, Km 154 – Col. Witmarsum 
84130-000  Palmeira - PR
Fone: (42) 3254-1147  Fax: (42) 3254-1298 
E-mail: cancela@cancela.com.br
Soja, Trigo e Triticale

31. COPACOL – Coop. Agrícola 
Consolata Ltda
R. Desembargador Munhoz de Mello, 176
85415-000  Cafelândia - PR
Fone: (45) 3241-8080  Fax: (45) 3241-8186
E-mail: copacol@copacol.com.br
Site: www.copacol.com.br
Soja, Trigo e Feijão

32. CYRO RIBAS TAQUES
R. Voluntários da Pátria, 400  cj. 701 - 
Centro
80020-917  Curitiba - PR
Fone: (41) 3323-6272  Fax: (41) 3323-3434
E-mail: taques@taques.com.br
Soja, Trigo e Aveia

33. ÉBERSON SANCHES CALVO - 
Agrinova Sementes
R. Tommaso Rotondo, 145  Cond. Royal Golf
86055-490  Londrina – PR
Fone: (43) 3025-2910
E-mail: eberson.sanches@terra.com.br
Trigo, Aveia e Soja

34. EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO
Escritório de Ponta Grossa
PR 513, Km 48,7 - Distr. Ind. – C.P. 2336
84045-980  Ponta Grossa - PR
Fone/Fax: (42) 3228-1500
E-mail: enpga.snt@embrapa.br
Escritório de Londrina
Rod. Carlos João Strass - Warta – C.P. 231
86020-970  Londrina – PR
Fone: (43) 3371-6300  Fax: (43) 3371-6100
E-mail: enldb.snt@embrapa.br
Soja, Trigo, Milho, Aveia Preta, Triticale, 
Cevada e Feijão

35. FISTAROL & CIA LTDA.
R. das Missões, 909 – C.P. 47
85640-000  Ampére - PR
Fone: (46) 3547-1240  Fax: (46) 3547-1180
E-mail: fistarol@ampernet.com.br
Soja

36. FRANCISCO SOARES RORATO
R. Rio de Janeiro, 785 - ETEPLANA
87320-000  Roncador - PR
Fone: (44) 3575-1904
E-mail: celsoficagna@terra.com.br; 
francisco@ajrorato.ind.br
Trigo e Soja

37. FUNDAÇÃO PRÓ-SEMENTES DE 
APOIO À PESQUISA
R. Harrison José Borges, 1580 – Centro
87303-130  Campo Mourão - PR
Fone/Fax: (44) 3529-1363
E-mail:
campo.mourao@fundacaoprosementes.com.br
Certificação: Trigo, Soja, Batata, Feijão, 
Azevém e Aveia

38. FUNDAÇÃO MERIDIONAL DE APOIO 
À PESQUISA AGROPECUÁRIA
Av. Higienópolis, 1100  4º andar  sl. 41  
Edif. Pioneiros do Café
86020-911  Londrina - PR
Fone: (43) 3323-7171  Fax: (43) 3324-6742
E-mail:
meridional@fundacaomeridional.com.br
Site: www.fundacaomeridional.com.br
Pesquisa: Soja, Trigo e Triticale

39. GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA
Av. Ayrton Senna da Silva, 550  13º andar 
– Gleba Palhano
86050-460  Londrina - PR
Fone: (43) 3305-9393 - 3305-9300
E-mail: brasmax@brasmaxgenetica.com.br
Site: www.brasmaxgenetica.com.br
Soja

40. GERMINA PROD. E COM. DE 
SEMENTES S/A
Rod. BR 376, Km 280 – Faz. Sta Terezinha 
– C.P. 61
86825-000  Marilândia do Sul - PR
Fone: (43) 3464-1458  Fax: (43) 3464-1339
E-mail: sementesgermina@ibest.com.br
Soja, Trigo e Aveia Branca

41. GRANJAS MODELO LTDA
Av. Pres. Castelo Branco, 451
85470-000  Catanduvas - PR
Fone: (45) 3234-1294
E-mail: sementesmodelo@certto.com.br
Soja e Trigo

42. HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA
Av. Parigot de Souza, 1327 
85906-070  Toledo - PR
Fone: (45) 2103-2284  Fax: (45) 2103-2263
E-mail: herbioeste@herbioeste.com.br
Site: www.herbioeste.com.br
Soja, Trigo, Feijão e Girassol

43. I. RIEDI & CIA LTDA.
R. Marechal Deodoro, 2814 – C.P. 4517
85801-260  Cascavel - PR
Fone: (45) 3322-9400  Fax: (45) 3322-9418 
E-mail: tarcisio.hendges@iriedi.com.br
Site: www.iriedi.com.br
Soja e Trigo 

44. IAPAR - Instituto Agronômico do Paraná
Rod. Celso Garcia Cid. Km 375 - Três 
Marcos - C.P. 301
86047-902  Londrina - PR
Fone: (43) 3376-2198  Fax: (43) 3376-2333
E-mail: sementes@iapar.br
Site: www.iapar.br
Algodão, Arroz, Aveia, Café, Centeio, Citros, 
Ervilha, Feijão, Guandu, Milho, Nabo 
Forrageiro, Trigo, Triticale e Trigo Mourisco

45. IBERÁ SEMENTES - Douglas Fanchin 
Taques Fonseca
R. Carlos Lacerda, 1000
84071-190  Ponta Grossa - PR
Fone/Fax: (42) 3236-5000
E-mail: tiago@iberasementes.com.br; 
machado@iberasementes.com.br
Soja, Trigo, Aveia e Triticale
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46. IND. E COM. DE PROD. AGRÍC. 
MENOSSI LTDA. - Sementes Sorria
Av. Antonio Mano, 69 - Estação - C.P. 258
86390-000  Cambará - PR
Fone/Fax: (43) 3532-3210
E-mail: sorria@sementesorria.com.br
Site: www.sementessorria.com.br
Trigo 

47. INTEGRADA COOP. AGROINDL.
Av. Tiradentes, 5800 (Filial)
86072-360  Londrina - PR
Fone: (43) 3338-5280  Fax: (43) 3338-5157 
E-mail: integrada@integrada.coop.br
Site: www.integrada.coop.br
Soja, Trigo e Aveia 

48. IRMÃOS BOCCHI E CIA LTDA. - 
Bocchi Sementes
R. Marmeleiro, 100
85650-000  Santa Izabel do Oeste - PR
Fone: (46) 3542-8000  Fax: (46) 3642-8002
E-mail: bocchiagro.sementes@bocchi.
com.br
Site: www.ibochi.com.br
Soja, Trigo, Feijão, Aveia e Azevém

49. ISMÊNIA GUIMARÃES DA CUNHA 
NASCIMENTO E OUTROS.
Av. Souza Naves, 4405 - C.P. 1651
84063-000  Ponta Grossa - PR
Fone: (42) 3239-9100  Fax: (42) 3228-9191
sementesjona@sementesjona.com.br
Site: www. sementesjona.com.br
Soja, Feijão, Triticale, Aveia, Trigo, 
Azevém, Milheto e Forrageiras em geral

50. JOSÉ BENTO AZAMBUJA GERMANO 
- Sementes Mutuca
Al. Augusto Stelfeld, 2249
80730-150  Curitiba - PR
Fone/Fax: (41) 3222-3885 
E-mail: ely@sementesmutuca.com.br; 
financeiro@sementesmutuca.com.br
Soja, Trigo, Aveia e Feijão

51. LAVOURA IND. COM. OESTE S/A
R. Guarani, 760 
85501-036  Pato Branco - PR
Fone: (46) 3220-1660  Fax: (46) 3220-1658
E-mail: lavourasa@lavourasa.com.br
Site: www.lavourasa.com.br
Trigo, Soja, Triticale, Feijão e Aveia

52. LINO FAVORETO & FILHOS
Al. Miguel Blasi, 51  sl. 1101  Edif. Coml. 
Comendador Jacob
86010-070  Londrina - PR
Fone: (43) 3321-6200  Fax: (43) 3321-5710
sementeseldorado@sercomtel.com.br
Trigo e Soja

53. MENARIM SEMENTES
R. Dr. Romário Martins, 841 - C.P. 213
84165-010  Castro - PR
Fone/Fax: (42) 3232-3238
E-mail: ricardo@menarimsementes.com.br
Site: www.menarimsementes.com.br 
Trigo, Soja, Feijão e Aveia Preta

54. MOINHO IGUAÇU AGROINDL. LTDA.
Rod. BR 467, Km 109,3 s/n° – Prédio I
85813-450  Cascavel - PR
Fone: (45) 3565-1919  Fax: (45) 3565-1731
E-mail: moinho@innet.com.br
Soja, Trigo e Aveia



55. NIDERA SEMENTES LTDA
Av. Arlindo Porto, 439 – Cristo Redentor
38700-222  Patos de Minas – MG
Fone: (34) 3818-1400  Fax: (34) 3823-1071
E-mail: afalchetti@nidera.com.br
Site: www.niderasementes.com.br
Escritório Região Sul
R. Salgado Filho, 3110 – Centro
Fone: (45) 3322-9200 - (45) 9108-8396
85810-140  Cascavel - PR
Milho, Soja, Sorgo e Trigo

56. ODAIR VEDOVATI E OUTROS - Sem. 
Vedovati
Rod. PR 090, Km 294,6 - C.P. 023
86270-000  São Jerônimo da Serra - PR 
Fone/Fax: (43) 3267-1740
E-mail: comercial@sementesvedovati.com.br
Soja e Trigo

57. PERON FERRARI S/A 
R. Santos Dumont, 21
85710-000  Santo Antônio do Sudoeste - PR
Fone: (46) 3563-8600  Fax: (46) 3563-8620 
E-mail: pf@peronferrari.com.br;
adm@peronferrari.com.br
Site: www.peronferrari.com.br
Soja, Trigo e Feijão

58. PLANTAR COM. DE INSUMOS LTDA.
Av.Pres.Tancredo Neves, 1300 - Alto Alegre
85805-000  Cascavel - PR 
Fone/Fax: (45) 3321-1600
E-mail: agrícola@plantarnet.com.br
Site: www.plantarnet.com.br
Soja, Trigo, Aveia e Feijão

59. SAN RAFAEL SEM. CEREAIS LTDA.
BR 373, Km 97 - C.P. 150
85550-000  Coronel Vivida - PR
Fone: (46) 3232-8800  Fax: (46) 3232-8802
E-mail: mauache@sanrafael.com.br
Soja, Trigo, Feijão e Triticale

60. SEMENTES AURORA - Alaor Souza 
T. e Filhos
R. João B. Lemos, 135
84310-000  Ventania - PR
Fone: (42) 3274-1138
E-mail: sementesaurora@ig.com.br
Soja, Trigo e Feijão

61. SEMENTES CAMPO VERDE 
Rod. Vassílio Boiko, Km 406 - C.P. 44
87320-000  Roncador - PR
Fone: (44) 3575-1155  Fax: (44) 3575-1979
E-mail: jfiorese@agropecuariafiorese.com.br
Trigo, Soja, Aveia, Triticale e Feijão

62. SEMENTES CONDOR LTDA.
BR 277, Km 597 - Santos Dumont 
85804-600  Cascavel - PR
Fone: (45) 3333-9000  Fax: (45) 3333-9009
E-mail: condor@sementescondor.com.br
Site: www.sementescondor.com.br
Soja, Trigo, Aveia e Triticale

63. SEMENTES FRÓES LTDA.
Av. Higienópolis, 1100  cj. 102
86020-911  Londrina - PR
Fone: (43) 3324-1371  Fax: (43) 3324-3073
E-mail: raphael@sementesfroes.com.br
Site: www.sementesfroes.com.br
Soja, Trigo e Aveia 

64. SEMENTES GUERRA LTDA.
R. Via Lateral Dorico Tartari, 4800
85503-325  Pato Branco - PR
Fone/Fax: (46) 3220-9000 - 3224-6891
E-mail: viola@guerrasementes.com.br
Site: www.guerrasementes.com.br
Trigo, Soja e Feijão

65. SEMENTES MAUÁ LTDA.
Av. Higienópolis, 1100  4º e 5ºandar  Ed. 
Pioneiros do Café 
86020-911  Londrina - PR
Fone: (43) 3376-8888  Fax: (43) 3376-8853
E-mail:
sementesmaua@sementesmaua.com.br
Site: www.sementesmaua.com.br
Soja e Trigo 

66. SEMENTES PARANÁ LTDA.
Rod. Do Café, BR 376, Km 290
86828-000  Mauá da Serra - PR
Fone: (43) 3464-1232  Fax: (43) 3464-2117
E-mail:
sementespr@sementesparana.com.br
Soja, Trigo, Centeio, Triticale, Aveia 
Branca e Feijão
67. SEMENTES SOJAMIL LTDA.
Av. XV de Novembro, 456
85560-000  Chopinzinho - PR
Fone: (46) 3242-8800  Fax: (46) 3242-8801
E-mail: insumos@sojamil.com.br
Soja, Trigo e Triticale

68. SEMENTES STOCKER LTDA.
Av. Santa Catarina, s/n° - C.P. 84
85420-000  Corbélia - PR
Fone/Fax: (45) 3242-1068
E-mail: astocker@brturbo.com.br
Soja, Feijão e Milho

69. SEMENTES TRIMAX - José Vieira 
Av. Brasil, 6.032  sl. 111
87015-281  Maringá - PR
Fone: (44) 3224-3634  Fax: (44) 3224-0125
E-mail: trimax@sementestrimax.com.br
Soja, Trigo, Triticale e Aveia

70. SEMEGRÃO COML. AGRÍCOLA LTDA
R. Joper Margraf Lopes, 70 - Silo III
86073-000  Londrina - PR
Fone/Fax: (43) 3338-5442
E-mail: solotecnica@sercomtel.com.br
Soja e Trigo

71. SERGIO ROBERTO VEIT
R. Mal. Floriano Peixoto, 1811  6º andar  
sl. 61 Ed. Empr. Araucária - Centro
85010-250  Guarapuava - PR 
Fone/Fax: (42) 3623-2344
E-mail: sementesveit@sementesveit.
com.br
Soja, Trigo, Milho, Aveia, Feijão, Triticale 
e Cevada

72. SINUS HARMANNUS LOMAN
Rod. Arapoti/Ventania, PR 239, Km 14 - C.P. 52
84990-000  Arapoti - PR
Fone/Fax: (43) 3557-1212
E-mail: jan@netcti.com.br
Trigo e Soja

73. SOUZA CRUZ S/A
Av. General Plínio Tourinho, 3200
83880-000  Rio Negro - PR
Fone: (47) 3641-7000  Fax: (47) 3641-7099
E-mail: andreia.cidral@souzacruz.com.br
Nicotiana Tabacum (tabaco)

74. SYNGENTA SEEDS LTDA
Rod. BR 277, Km 583, s/n° - Faz. Andrada 
– C.P. 03 - Agência Tarobá
85802-970  Cascavel - PR
Fone/Fax: (45) 3322-0725 - 3322-2034
E-mail: marco.justus@syngenta.com
Soja

75. VILELA, VILELA E CIA LTDA.
Rod. PR 218 c/ PR 090, s/nº - C.P. 03
86240-000  São Sebastião da Amoreira - PR
Fone/Fax: (43) 3265-1683
E-mail: sementes@vilelavilela.com.br
Trigo e Soja

76. ZAGO & LORENZETTI LTDA 
PR 280, Km 151 - Trevo - C.P. 42
85520-000  Vitorino - PR
Fone/Fax: (46) 3227-1440
E-mail: zlsementes@gmail.com
Soja e Trigo

entidade associada
apasem
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entidade associada
apasem



Associação Paulista
dos Produtores de Sementes e Mudas

Diretoria Atual

Sócios

R. Barão de Paranapanema, 146 cj. 72 bl. C     13026-010  Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3252-4562

www.apps.agr.br     apps@apps.agr.br

Fundada em 13 de maio de 1965, originalmente 
como Associação Paulista dos Produtores de Sementes de 
Milho Híbrido, transformou-se em associação de produtores 
de todas as espécies de sementes, em 1971. Já a partir 
de 1985, a APPS - Associação Paulista dos Produtores de 
Sementes e Mudas, passou a acolher também o segmento 

Conselheiros do Núcleo Setorial 
Forrageiras: José Pereira da Silva Filho
Hortaliças: Nelson Shoiti Tajiri
Milho: Ricardo Antonio Ribeiro - Presidente
Soja: José André Pazetto
Sorgo: Urubatan P. Klink

Conselho Fiscal – Titulares
Antonio Adalberto Kaupert Júnior
Luiz Antonio Sallada

dos produtores de mudas e, finalmente, em abril de 2000, 
alterando seus estatutos sociais, abriu a possibilidade de 
filiação, na condição de sócio colaborador, a todos aqueles 
que, não qualificados como sócios produtores, sejam ligados 
ou tenham interesse na produção de sementes e mudas.

Conselho Fiscal – Suplentes
Antonio Fernandes Antoniali
Jorge Matsuda
Dantas Carneiro Júnior

Diretor Executivo 
Cássio Luiz Cruz de Camargo

entidade associada

1. AAX PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE 
SEMENTES LTDA.
Rod. Assis Chateaubriand, Km 280 - C.P. 27
16300-000  Penápolis - SP
Fone: (18) 3653-2727  Fax: (18) 3653-2727
E-mail: semembras@semembras.com.br 
Site:  www.semembras.com.br
Forrageiras, Gramíneas , Leguminosas, 
Adubação Verde e Cereais.

2. ADVANTA COM. DE SEMENTES LTDA.
R. Leonel Pereira, 165 Sl 4 
88056-300   Florianópolis - SC
Fone: (48) 3369-8995
E-mail: contato@advantasementes.com.br
Site: www.advantasementes.com.br
Milho, Sorgo, Canola e Girassol.

3. AGRIGENÉTICA LAND MELHOR. DE 
PLANTAS LTDA. – ME
Rod. BR 070, Km 375
78840-000  Campo Verde - MT
Fone: (66) 3419-2363
E-mail: laercioandradejr@hotmail.com
Soja e Milho.

4. AGROCITROS CITROLIMA LTDA.
Est. Casa Branca Tambaú, Km 15 – C.P. 141
13700-970  Casa Branca - SP
Fone: (19) 3679-9382 - 3671-4560
Fax: (19) 3671-4560
E-mail: joseeduardo@citrolima.com.br
Site: www.citrolima.com.br
Mudas Cítricas.

5. AGROESTE SEMENTES S.A.
R. Antonio Vacaro, 130 - Aeroporto - C.P. 185
89820-000  Xanxerê - SC
Fone: (49) 3441-5500  Fax: (49) 3433-2089
E-mail: agroeste@agroeste.com.br
comercial@agroeste.com.br
Site: www.agroeste.com.br
Milho e Sorgo.

6. AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA.
Av. Cinco, 800 - Centro
14620-000  Orlândia - SP
Fone: (16) 3821-7777  Fax: (16) 3826-1077
E-mail: agromen@agromen.com.br
Site: www.agromen.com.br
Sorgo e Soja.
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14. COM. E IND. MATSUDA IMP. E EXP. LTDA.
Rod. Raposo Tavares, Km 575 - SP 270 – 
C.P. 37
19160-000  Alvares Machado - SP
Fone: (18) 3226-2000  Fax:(18) 3226-2000
E-mail.: matsuda@matsuda.com.br
Site: www.matsuda.com.br
Forrageiras, Gramíneas, Leguminosas e 
Mudas de Cana Forrageira.

15. COODETEC – Coop. Central de Pesq. 
Agrícola
BR 467 Km 98 – C.P. 301
85813-450  Cascavel - PR
Fone: (45) 3321-3536  Fax: (45) 3321-3500
E-mail: cd@coodetec.com.br
Site: www.coodetec.com.br
Trigo, Soja e Milho.

16. COOPERCITRUS - Coop. dos 
Cafeicultores e Citricultores de São Paulo
Rod. Brigadeiro Faria Lima, Km 378,5
14714-000  Bebedouro – SP
Fone: (17) 3344-5200  Fax: (17) 3344-5200
E-mail: f.cardoso@citrocoop.com.br
Site: www.coopercitrus.com.br
Soja.

17. COPLANA COOP. AGROINDUSTRIAL
Rod. SP 333 Km 121,75 - C.P. 176
14870-970  Jaboticabal - SP
Fone: (16) 3209-9000  Fax: (16) 3209-9013
E-mail: coplana.graos@coplana.com
Site: www.coplana.com
Amendoim.

18. CRIAGENE SK PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO LTDA.
Fazenda Ipê, s/nº
13707-000  Casa Branca – SP
Fone: (19) 9381-5436
E-mail: pireseustachio@ig.com.br
Milho.

19. DEKALB
Caixa Postal 29225
04578-910  São Paulo - SP
Fone: 0800 941-7007
Site: www.dekalb.com.br
Milho e Sorgo.

20. DORIVAL FINOTTI E OUTRO
Rod. Raposo Tavares, Km 444, Dist.Indl.
19812-010  Assis - SP
Fone: (18) 3322-321  Fax: (18) 3322-3211
E-mail: finotti@femanet.com.br
Trigo.

21. DOW AGROSCIENCES INDL. LTDA.
Rod. Anhanguera, Km 344 - C.P. 47
14680-000  Jardinópolis - SP
Fone: (16) 3690-1500  Fax:(16) 3690-1529
E-mail: sementes@dow.com  
Site: www.dowagrosciences.com.br
Milho, Sorgo, Milho Especiais e Girassol.

22. FACHOLI PROD. COMÉRCIO E IND. 
IMP. E EXP. LTDA.
R. Arnaldo Lozano Gonçalves, s/nº - Vl. 
Adorinda
19360-000  Santo Anastácio - SP
Fone: (18) 3263-9000  Fax: (18) 3263-9000
E-mail: facholi@facholi.com.br  
Site: www.facholi.com.br
Forrageiras, Gramineas, Leguminosas, 
Milho e Sorgo.

23. FERNANDO JOÃO PREZZOTTO
R. José Bonifácio, 33  sl. 2 - Centro 
89820-000  Xanxerê - SC
Fone: (49) 3441-8200  Fax: (49) 3441-8201
E-mail: sementes@plantesempre.com.br
Site: www.sempresementes.com.br
Milho, Feijão, Sorgo.

24. FUND. MERIDIONAL DE APOIO À 
PESQ. AGROPECUÁRIA
Av. Higienópolis, 1100, 4º Andar
86020-911  Londrina - PR
Fone: (43) 3323-7171  Fax: (43) 3324-6742
E-mail:
meridional@fundacaomeridional.com.br
Site: www.fundacaomeridional.com.br
Soja e Trigo.

25. GENEZE SEMENTES
Rod. BR 040, Km 43 – C.P. 182
38600-000  Paracatu – MG
Fone: (38) 3671-3265  Fax: (38) 3671-3265
E-mail: geneze@geneze.com.br
Site: www.geneze.com.br
Milho, Sorgo, Arroz e Feijão.

26. GERMITERRA PROD., COM. E EXP. 
DE SEMENTES LTDA
Sítio Boqueirão - Cruz Alta 
14240-000  Cajuru - SP
Fone: (16) 3667-3322  Fax: (16) 3667-3322
E-mail: germiterra@germiterra.com.br
Site: www.germiterra.com.br
Forrageiras.

27. GOLD SEEDS AGRONEGÓCIO LTDA.
Rod. Anhanguera, Km 292 - Galpões 07 a 12
14140-000  Cravinhos - SP
Fone: (16) 3951-8424  Fax: (16) 3951 2491
E-mail: flavio.soares@goldseeds.com.br
Site: www.goldseeds.com.br
Gramíneas e Leguminosas.

7. AGROSALLES COMÉRCIO DE 
SEMENTES LTDA.
R. das Papoulas, 180 - Jd. das Bandeiras I
13050-084   Campinas - SP
Fone: (19) 3227-2066  Fax:(19) 3227-2066
E-mail: agrosalles@sementesagrosalles.com.br
gustavo@sementesagrosalles.com.br
Site: www.sementesagrosalles.com.br
Forrageiras, Gramíneas e Leguminosas.

8. AGRO SENA SEMENTES LTDA.
R. Licério Pinheiro de Paula, 125 - Dist. Indl.
38402-336  Uberlândia - MG
Fone: (34) 3213-1533  Fax: (34) 3213-1533
E-mail: contato@agrosena.com.br
Site: www.agrosena.com.br
Milho, Soja e Sorgo.

9. ALIANÇA AGRICOLA DO CERRADO S.A.
R. Seis, 1676
14620-000  Orlândia - SP
Fone: (16) 3820-1000  Fax:(16) 3820-1461
E-mail: sementes@sodru.com
Site: www.sodru.com
Soja e Forrageiras.

10. ATLÂNTICA SEMENTES LTDA.
R. João Negrão, 731 Conj 1801 - Centro
80010-200  Curitiba - PR
Fone: (41) 3013-0089  Fax: (41) 3013-4890
E-mail: atlantica@atlanticasementes.com.br
Site: www.atlanticasementes.com.br
Milho, Sorgo, Girassol e Azevém.

11. BAYER S.A.
R. Domingos Jorge, 1100 - Socorro - 
Prédio 9504, 3º Andar
04779-900  São Paulo - SP
Fone: (11) 5694-7339  Fax: (11) 5694-7311
E-mail: alex.merege@bayercropscience.com
Site: www.bayercropscience.com.br
Algodão e Arroz.

12. CERES SEMENTES DO BRASIL LTDA 
R. Bernardino de Campos, 98   14º andar
04004-040  São Paulo - SP
Fone: (19) 3377-3965  Fax: (19) 3377-3965
E-mail: contato@ceres.net
Site: www.ceres.net/ceressementes
Sorgo.

13. CITROGRAF MUDAS 
Rod. SP 191, Km 21,4 – C.P. 41
13835-970  Conchal - SP
Fone: (19) 3866-2285 - 3866-5520 - 3866-4797
Fax: (19) 3866-2285
E-mail: mudas@citrograf.com.br
Site: www.citrograf.com.br
Mudas Cítricas.
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entidade associada

28. HELIX SEMENTES LTDA.
Av. Marabá, Altura do nº 955 Prédio D
38703-900  Patos de Minas - MG
Fone: (34) 3822-0779  Fax: (34) 3822-0743
E-mail: claudio.zago@agroceres.com.br
Site: www.biomatrix.com.br
Milho e Sorgo.

29. LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL S.A.
Rod. PR 280, Km 140 - C.P. 142
85508-280  Pato Branco - PR
Fone: (46) 3220-9000  Fax: (46) 3220-9020
E-mail: contato@limagrainguerra.com.br
Site: www.guerrasementes.com.br
Milho e Sorgo.

30. MARANGATÚ SEMENTES LTDA.
Rod. Anhanguera, Km 313 - C.P. 636
14001-970  Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 3969-1159  Fax: (16) 3628-4171
E-mail: marangatu@marangatu.com.br 
Site: www.marangatu.com.br
Forrageiras.

31. MB AGRICULTURE LTDA.
R. Rio de Janeiro, 150
13870-385  São João da Boa Vista - SP
Fone: (19) 3635-2479
E-mail: marcos@mbagriculture.com.br
Site: Www.Mbagriculture.Com.Br
Batata Semente.

32. NIDERA SEMENTES LTDA. 
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1681  12º andar 
- Brooklin Novo
04571-011  São Paulo - SP
Fone: (11) 3508-1400
E-mail: fbarreto@nidera.com.br;
hforte@nidera.com.br
Site: www.niderasementes.com.br
Milho, Soja e Sorgo.

33. NUFARM IND. QUÍMICA E 
FARMACÊUTICA S.A.
R. Samuel Morse, 74  conj. 153 - Brooklin
04576-060  São Paulo - SP
Fone: (11) 2165-0962  Fax: (11) 2165-0957
E-mail: luis.rahmeier@br.nufarm.com
Site: www.nufarm.com.br
Defensivos Agrícolas.

34. PASTOBRAS SEMENTES LTDA.
R. Peru, 1780 – Vila Mariana
14075-310  Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 2111-1500  Fax: (16) 2111-1534
E-mail: informa@pastobras.com.br
Site: www.pastobras.com.br
Gramíneas, Leguminosas Forrageiras e 
Sorgo Forrageiro.

35. PIONEER SEMENTES LTDA.
Rod. BRr 471, Km 49 – Dist. Industrial
96810-971  Santa Cruz do Sul - RS
Fone: (51) 3719-7700  Fax: (51) 3719-1140
E-mail: pioneer.sementes@pioneer.com
Site: www.pioneersementes.com.br
Milho e Soja.

36. PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA 
S/A COM. E IND. – Sementes Brejeiro
Av. do Café, 129 - C.P. 11
14620-000  Orlândia - SP
Fone: (16) 3820-5000  Fax:(16) 3826-1800
E-mail: soja@brejeiro.com.br
Site: www.brejeiro.com.br
Soja.

37. RIBER KWS SEMENTES S.A.
Rod. BR 365 Km 428 + 2km - Zona Rural
38700-973  Patos de Minas - MG
Fone: (34) 3818-2000  Fax: (34) 3818-2004
E-mail: claudio.nassert@riber-kws.com.br
Site: www.riber-kws.com.br
Milho e Sorgo.

38. SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA.
Av. Dr. Plínio Salgado, 4320 - C.P. 427
12906-840  Bragança Paulista - SP
Fone: (11) 4034-8800  Fax: (11) 4034-8844
E-mail: vendas@sakata.com.br 
Site: www.sakata.com.br
Hortaliças e Flores.

39. SELEGRAM PRODUÇÃO E COM. DE 
SEMENTES LTDA.
Rod. Raposo Tavares, Km 596 - C.P. 93
19360-000  Santo Anastácio - SP
Fone: (18) 3263-9999  Fax: (18) 3263-9990
E-mail: Selegram@Selegram.Com.Br
Site: www.selegram.com.br
Forrageiras.

40. SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA.
Rod. Marechal Rondon, Km 523 - C.P. 55
16200-970  Birigui - SP
Fone: (18) 3211-3000  Fax: (18) 3211-3000
E-mail: semeali@semeali.com.br
Site: www.semeali.com.br
Milho e Sorgo.

41. SEMENTES AGROCERES
Caixa Postal 29243
04578-910  São Paulo - SP
Fone: 0800-9401008
Milho e Sorgo.
Site: www.sementesagroceres.com.br

42. SEMENTES BALU – Prod. e Coml. 
Agr. Arapongas Ltda. 
R. das Águias, 167
86707-190  Arapongas - PR
Fone: (43) 3252-4422  Fax: (43) 3252-2876
E-mail: grupobalu@grupobalu.com.br
Site: www.sementesbalu.com.br
Milho, Soja e Trigo.

43. SEMENTES CERRADO DE CIMA
Rod. Francisco Alves Negrão, SP 258, Km 264
18425-000  Taquarivaí - SP
Fone: (15) 3534-1124  Fax: (15) 3534-1124
E-mail: cerradodecima@uol.com.br
Site: www.cerradodecima.com.br
Aveia, Cevada, Feijão, Soja, Trigo e 
Triticale.

44. SEMENTES ELITT - Walter Alfredo Elitt
Sítio São Carlos, s/nº - Zona Rural - C.P. 02
19860-000  Cruzália - SP
Fone: (18) 3376-1178  Fax: (18) 3376-1178
E-mail: elitt@elitt.com.br
Site: www.elitt.com.br
Soja, Trigo e Triticale.

45. SEMENTES GASPARIM – Prod., 
Com., Imp. E Exp. Ltda.
R. Duque de Caxias, 131 - C.P. 84
19300-000  Presidente Bernardes - SP
Fone: (18) 3262-9100  Fax: (18) 3262-3109
E-mail: gasparim@gasparim.com.br
Site: www.gasparim.com.br
Forrageiras, Leguminosas e Nutrição 
Animal.

46. SEMENTES GUERRA S.A.
Rod. PR 280, Km 140 - C.P. 142
85508-280  Pato Branco - PR
Fone: (46) 3220-9000  Fax: (46) 3220-9020
E-mail: sg@guerrasementes.com.br
Site: www.guerrasementes.com.br
Feijão, Soja e Trigo.

47. SEMENTES J. C. MASCHIETTO LTDA.
R. Itápolis, 140 - Vila Santa Cecília 
16300-000  Penápolis - SP
Fone: (18) 3652-1260  Fax: (18) 3652-1260
E-mail: contato@jcmaschietto.com.br
Site: www.jcmaschietto.com.br
Gramínea, Leguminosas Forrageiras e 
Adubação Verde.

48. SEMENTES LAGOA BONITA - 
Ariovaldo Fellet e Outros
Fazenda Lagoa Bonita - C.P. 20
18440-000  Itaberá - SP
Fone: (15) 3562-1569 - 3562 6406
Fax: (15) 3562-1569
E-mail:
sementes@sementeslagoabonita.com.br
Site: www.sementeslagoabonita.com.br
Soja, Trigo, Triticale e Feijão.
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49. SEMENTES PIRAÍ LTDA.
Av. Cássio Paschoal Padovani, 333
13420-355  Piracicaba - SP
Fone: (19) 2106-0266  Fax:(19) 2106-0265
E-mail: sementes@pirai.com.br
Site: www.pirai.com.br
Adubação Verde, Girassol, Gramíneas e 
Leguminosas.

50. SEMENTES PONTAL BRASIL IMP. E 
EXP. LTDA.
Rod. Raposo Tavares, Km 575 – Limoeiro
19160-000  Alvares Machado - SP
Fone: (18) 3273-1955  Fax: (18) 3273-1908
E-mail:
sementes@sementespontalbrasil.com.br
Site: www.sementespontalbrasil.com.br
Forrageiras.

51. SEMENTES RANCHARIA - Gerson 
Pequeno de Brito
R. Barra Seca, s/nº - Estancia Modelo - 
C.P. 50
19600-000  Rancharia - SP
Fone: (18) 3265-1578  Fax: (18) 3265-1125
E-mail: sementesrancharia@uol.com.br
Site: www.sementesrancharia.com.br
Forrageiras.

52. SEMENTES SEMEL LTDA.
Rod. Brig Faria Lima, Km 303 - C.P. 84
15997-290  Matão - SP
Fone: (16) 3382-1755  Fax: (16) 3382-1755
E-mail: semel@process.com.br
Soja, Milho e Sorgo Granífero.

53. SYNGENTA SEEDS LTDA.
Av. das Nações Unidas, 18001  4º andar
04795-900  São Paulo - SP
Fone: (11) 5643-2322  Fax:(11) 5643-6792
Site: www.syngentaseeds.com.br
Milho, Soja, Hortaliças e Flores.

54. TROPICAL SEEDS DO BRASIL LTDA.
Av. Brasil, 412 - Distrito de Espigão
19570-000  Regente Feijó - SP
Fone: (18) 3491-1207
E-mail: tropicalseeds@stetnet.com.br
Site: www.grupopapalotla.com
Forrageiras.

55. VERNI WEHRMANN
Rod. BR 251, Km 49, s/nº  sl. 03 - Dist. de 
Campos Lindos
73850-000  Cristalina - GO
Fone: (61) 3204-5300  Fax: (61) 3204-5301
E-mail: agrícola@wehrmann.com.br
Site: www.wehrmann.com.br
Milho e Soja.

56. VIVECITRUS – Org. Paulista de 
Viveiros de Mudas Cítricas
Av. Cássio de Carvalho, 23 - Vl. Ferroviária 
14802-350  Araraquara - SP
Fone: (16) 3331-1301  Fax: (16) 3331-1301
E-mail: vivecitrus@vivecitrus.com.br
Site: www.vivecitrus.com.br
Mudas Cítricas.

57. WOLF SEEDS DO BRASIL S.A.
R. Paulo Padovan, 81 - Pq. Indl Tanquinho
14075-680  Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 2111-0505  Fax:(16) 2111-0500
E-mail: wolfseeds@wolfseeds.com.br
Site: www.wolfseeds.com
Gramíneas, Leguminosas, Forrageiras e 
Adubação Verde.

58. XINGU SEMENTES E NUTRIÇÃO 
ANIMAL LTDA.
Av. Paulo Marcondes, 1501 - Dist. Indl. I
15703-340  Jales - SP
Fone: (17) 3624-4300
E-mail: xingu@xingu.com.br
Site: www.xingu.com.br
Milho, Gramíneas, Leguminosas, 
Forrageiras, Insumos e Nutrição Animal.



entidade associada

Diretoria Atual

Associação dos Produtores de Sementes e 
Mudas do Estado de Minas Gerais

Sócios

História e Objetivos

Criada em 24 de abril de 1959, sempre teve sua 
trajetória de atuação alinhada com os novos tempos, 
acompanhando o desenvolvimento tecnológico e as demandas 
do setor sementeiro do Estado e do País. 

Atua na defesa dos interesses da classe e na 
representação dos produtores de sementes e mudas; apoiando 
o desenvolvimento técnico-científico; realizando treinamentos; 
defendendo os aspectos legislativos e jurídicos; incentivando 
o controle de qualidade e promovendo o uso sementes de 
mudas de qualidade.

Participa ativamente das discussões que tenham 
interface, direta ou indiretamente, com a atividade sementeira 
na ABRASEM, MAPA, Fundação Triângulo de Apoio a Pesquisa e 
Desenvolvimento, Comissão de Sementes e Mudas – CSM/MG, 
Câmaras Setoriais, Comitê de Pesquisas, Comitê de Controle 
da Ferrugem Asiática da Soja, Comitê Estadual de Sanidade 
Vegetal e Comitê de Política Agrícola. 

Presidente: Décio Bruxel - DB Sementes
Vice Presidente: Cláudio Manuel da Silva - Cotton Tecnologia 
de Sementes Ltda 

Serviços:

• Laboratório

Inaugurado em 1988, estando credenciado no MAPA 
dentro dos princípios do sistema de qualidade da NBR ISO 
17.025. Realiza as análises de pureza, germinação, vigor, 
sementes infestadas, peso de mil sementes e presença de 
OGM.

• Certificação

A APSEMG é credenciada como Entidade Certificadora 
de Sementes, garantindo ao produtor, além da qualidade, 
credibilidade e agilidade no processo. 

O processo instituído na APSEMG tem como alicerce 
o preconizado na legislação federal de sementes, baseado no 
acompanhamento da produção por uma equipe de engenheiros 
agrônomos da própria Associação, dos campos à coleta de 
amostras e análise em seu próprio laboratório. 

Diretor Administrativo e Financeiro: Marcelo Dressler - 
Embrapa Transferência de Tecnologia

Av. Amazonas, 6020 - Gameleira     30510-000     Belo Horizonte - MG
Fone/Fax: (31) 3372-8989

www.apsemg.com.br    apsemg@apsemg.com.br

1. ABC AGRICULTURA E PECUÁRIA S.A
Av. José Andraus Gassani, 2.464 – Dist. Indl.
38402-322  Uberlândia – MG
Fone: (34) 3218-3819  Fax: (34) 3213-2488
E-mail: maximiano@inco.com.br;
israel.naves@algaragro.com.br
Site: www.algaragro.com.br
Soja.

2. AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA
Av. Cinco, 800 – Centro
14620-000  Orlândia – SP
Fone: (16) 3821-1777  Fax: (16) 3826-1077
E-mail: agromen@agromen.com.br
Site: www.agromen.com.br
Soja.

3. AGRO-SENA SEMENTES LTDA
R. Licério Pinheiro de Paula, 125 – Dist. Indl.
38402-336  Uberlândia – MG
Fone: (34) 3213-1533  Fax: (34) 3213-2462
E-mail: vendas@agrosena.com.br
contato@agrosena.com.br
Site: www.agrosena.com.br
Soja, Milho e Sorgo.
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10. COOP. AGROP. DO ALTO PARANAÍBA 
- COOPADAP
Rod. MG 235, km 89, 443 - C.P. 37
38800-000  São Gotardo  MG
Fone: (34) 3616-1200
E-mail: coopadap@coopadap.com.br
Soja e Trigo.

11. COOP. AGROP. PIONEIRA LTDA – 
COOAPI
Av. Getúlio Vargas, 41 - Centro
39314-000  Chapada Gaúcha – MG
Fone: (38) 3634-1103
E-mail: sementes.cooapi@hotmail.com
Forrageiras.

12. COTTON TECNOLOGIA DE 
SEMENTES LTDA
R. Padre Anchieta, 217 - Lídice
38400-132  Uberlândia - MG
Fone: (34) 3238-4216
E-mail: claudioalgodao@yahoo.com.br
Algodão.

13. DÉCIO BRUXEL - DB Sementes
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2094 
- Ipanema
38706-000  Patos de Minas - MG
Fone: (34) 3818-2500  Fax: (34) 3818-2555
E-mail: dbruxel@dbruxel.com.br
Site: www.dbsementes.com.br
Soja e Feijão.

14. DEDEAGRO COM. E REPRES. DE 
PROD. AGRÍCOLAS LTDA
BR 452, Km 147,5
38405-232  Uberlândia – MG
Fone: (34) 3219-7444
E-mail: sementes@dedeagro.com.br
mateus.dedemo@dedeagro.com.br
Soja.

15. EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO 
Escritório de Sete Lagoas 
Rod. MG 424, km 45 - C.P. 151
35701-970  Sete Lagoas - MG
Fone: (31) 3027-1230  Fax: (31) 3027-1231
E-mail: spm.eset@embrapa.br
Site: www.spm.embrapa.br
Milho, Sorgo e Feijão.

4. AIRTON JOSÉ MAGNI – Sementes 
Laçador
Av. José Santana, 1306, sl. 805
38700-052  Patos de Minas – MG
Fone: (34) 3823-1244
E-mail: lacador@lacadorsementes.com.br
Site: www.lacadorsementes.com.br
Soja.

5. BAYER S.A.
R. G, Quadra 13, sl. 01 - Dist. Industrial
78850-000  Primavera do Leste - MT
Fone: (66) 3497-3499 - 3497-3553
Site: www.bayercropscience.com.br
Algodão.

6. CAMILA PIVA RIBEIRO  – Sementes 
Ouro Verde
Av. Paranaíba, 1.183 –  Santa Terezinha
38700-190  Patos de Minas – MG
Fone/Fax: (34) 3823-1221 
E-mail: guilhermepiva@
sementesouroverde.com.br
Site: www.sementesouroverde.com.br
Soja.

7. ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A
R. Seis, 1676 – Centro
14620-000  Orlândia -SP
Fone: (16) 3820-1200  Fax: (16) 3820-1361
E-mail: j.pazetto@sodru.com
Site: www.carol.com.br
Unidade Santa Juliana – MG
Fone: (34) 3354-8100
Unidade Pedrinópolis – MG
Fone: (34) 3355-1001
Soja.

8. CASA GENÉSIO TOLENTINO LTDA – 
Sementes Tolentino
Rod. BR 251, km 0, Estr. Facela – 
Recanto dos Araçás
39404-128  Montes Claros - MG
Fone: (38) 3229-1960  Fax (38) 3229-1993
E-mail:
sementestolentino@sementestolentino.com.br
Site: www.sementestolentino.com.br
Forrageiras.

9. COOP. AGRÍCOLA MISTA DE IRAÍ 
LTDA - COPAMIL
Rod. 070, km 01, Zona Rural 
38510-000  Iraí de Minas - MG
Fone: (34) 3845-1000  Fax: (34) 3845-1013
E-mail: tecnico@copamil.com.br
Soja e Trigo.



entidade associada

21. HELIX SEMENTES LTDA ( Matriz )
R. 1 JN, 1411 - Jd. Novo
13502-741  Rio Claro – SP
Fone: (19) 3526-8536
E-mail: anderson.rodrigues@agroceres.com
Site: www.biomatrix.com.br
www.shsementes.com.br
Filial: Acesso Av. Marabá, Prédio D, 955 
- Zona Rural
38703-900  Patos de Minas – MG
Fone: (34) 3822-0779  Fax: (34) 3822-0743
Milho e Sorgo.

22. INÁCIO CARLOS URBAN - Grupo 
Farroupilha
R. Major Gote, 585 8º andar - Centro - C.P. 90
38702-054  Patos de Minas - MG
Fone: (34) 3822-9950  Fax: (34) 3822-9960
E-mail: farroup@grupofarroupilha.com
Site: www.grupofarroupilha.com
Soja e Feijão.

23. ITAGIBA FERREIRA CORTES NETO
Av. Marciano Pires, 999 - Dist. Industrial
38740-000  Patrocínio - MG
Fone: (34) 3831-3616  Fax: (34) 3831-2725
E-mail: sementesserranegra@gmail.com
Soja.

24. JAMIL MIGUEL
R. Comandante Salgado, 1078 - Centro
14400-400  Franca - SP
Fone: (16) 3721-2832 - 3721-1400
E-mail: jamilmiguel@aci-franca.org.br
Soja.

25. JÓIA SEMENTES LTDA
R. Otávio P. Guimarães, 1043 – JK
38570-000  Patos de Minas – MG
Fone: (34) 3822-5990
E-mail: joiasementes@joiasementes.com.br
Milho, Arroz e Feijão.

26. LANZA VIEIRA AGROINDUSTRIAL LTDA
R. Sargento Piloto, 118 – N. Srª. de Fátima
39402-21  Montes Claros - MG
Fone: (38) 3213-1112
E-mail: expedicao@lanzavieira.com.br
Site: www.lanzavieira.com.br
Forrageiras.

27. MARCELO BALERINI DE CARVALHO - 
Sementes Montesa
R. Nicolson Pacheco, 645 
38760-000  Serra do Salitre - MG 
Fone: (34) 3833-1226
E-mail: sementes@montesaagro.com.br
carlosalberto@monteaagro.com.br
Soja, Feijão e Batata.

28. MARCO AURÉLIO DA COSTA 
MARTINS – Sementes São José
R. Dr. José de Souza Prata, 228  lj. 19 - 
Centro Coml. Sofia Elias – Pq. das Américas
38045-190  Uberaba – MG
Fone: (34) 3314-0905
E-mail: sementessaojose@netsite.com.br
Site: www.sementessaojose.com.br
Soja

29. MATSUDA MINAS COM. E IND. 
LTDA – Sementes Matsuda
R. Tabajara Pedroso, 431 - Lagoinha - C.P. 189
37950-000  São Sebastião do Paraíso - MG
Fone: (35) 3539-1800  Fax: (35) 3539-1828
E-mail: semente@matsudaminas.com.br
Site: www.matsuda.com.br
Forrageiras.

30. MAURO VIEIRA MAGALHÃES - 
Sementes Nelore
R. Gerson R. Gondim, 519 – Centro
38610-000  Unaí - MG
Fone: (38) 3676-4442 
E-mail: sementesnelore@gmail.com
Forrageiras.

31. MONSANTO DO BRASIL LTDA
Av. João Naves de Ávila, 1331 sl. 515 - Tibery
38408-100  Uberlândia - MG
Fone: (34) 3088-2400 / 0800-940-6000
E-mail: jose.h.buiate@monsanto.com
Site: www.monsanto.com
Milho e Sorgo.

32. NATURALLE AGRO MERCANTIL LTDA
Av. Dr. Jaime Ribeiro da Luz, 971 sl. 34 – 
Santa Mônica
38408-188  Uberlândia – MG
Fone: (34) 3236-4755  Fax: (34) 3238-1333
E-mail: guilherme@naturalle.com
Site: www.naturalle.com
Soja.

16. EMPRESA DE PESQ. AGROP. DE 
MINAS GERAIS - EPAMIG
Av. José Cândido da Silveira, 1647 - 
Cidade Nova
31170-000  Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3489-5057  Fax: (31) 3489-5059
E-mail: asnt@epamig.br
epamig@epamig.br
Site: www.epamig.br
Arroz, Café, Feijão, Mudas Frutíferas, 
Soja, Milho e Mamona.

17. EZRA MA - Sementes Boa Fé
R. João Caetano, 250 – Centro
38010-090  Uberaba – MG
Fone: (34) 3318-1505  Fax: (34) 3318-1540
E-mail: falecom@mashoutao.com.br
Site: www.mashoutao.com.br
Soja.

18. FUND. TRIÂNGULO DE PESQ. E 
DESENVOLVIMENTO
R. Afonso Rato, 1301 - Mercês
38060-040  Uberaba – MG
Fone: (34) 3312-3580  Fax: (34)3321-6734
E-mail: ftriang@fundacaotriangulo.com.br
Site: www.fundacaotriangulo.com.br
Soja e Milho.

19. GERALDO RIBEIRO DE MENDONÇA 
JÚNIOR – Multigen Sementes
Av. Três , 906 - Centro 
14620-000  Orlândia - SP
Fone: (16) 3820-5900
E-mail: multigen@multigen.com.br
Site: www.multigen.com.br
Soja.

20. HELIAGRO AGRICULTURA E 
PECUÁRIA LTDA
Av. Dr. Jaime Ribeiro da Luz, 971 sl. 19 - 
Santa Mônica
38408-188  Uberlândia - MG
Fone: (34) 3217-1766
E-mail: heliagro@heliagro.com.br
Site: www.heliagro.com.br
Girassol, Mamona e Sorgo.
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entidade associada

33. NIDERA SEMENTES LTDA
Av. Arlindo Porto, 439 - Cristo Redentor 
38700-222  Patos de Minas - MG
Fone: (34) 3818-1400
E-mail: adezanet@nidera.com.br
Site: www.niderasementes.com.br
Milho, Soja e Sorgo.

34. PRIMAIZ SEMENTES LTDA
BR 452, km 145, s/nº - C.P. 6006
38400-977  Uberlândia - MG
Fone: (34) 3216-6300
E-mail: primaiz@primaiz.com.br
Site: www.primaiz.com.br
Milho e Sorgo.

35. PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA 
S.A. COM. E IND. - Sementes Brejeiro
R. Dois, 401 – Distr. Industrial II
38064-710  Uberaba-MG
Fone: (34) 2103-7777
E-mail: ubsmg@brejeiro.com.br
Site: www.brejeiro.com.br
Soja.
36. RIBER KWS SEMENTES S.A.
BR 365, km 428 - Faz. Recanto – C.P. 2.080
38700-973  Patos de Minas – MG
Fone: (34) 3818-2000  Fax: (34) 3818-2004
E-mail: claudio.nasser@riber-kws.com
Site: www.riberkws.com
Milho, Feijão e Soja.

37. ROGÉRIO LUIZ SEIBT - Sementes 
Gaúcha
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2480 
- Planalto
38706-000  Patos de Minas - MG
Fone: (34) 3822-5068
E-mail: seibt@sementesgaucha.com.br
Soja.

38. SAGAGEL  IND. E COM., IMP. E EXP. 
LTDA
Av. Abaeté, 1441 - C.P. 173 - Agrovila
38800-000  São Gotardo - MG
Fone: (34) 3671-6748 
E-mail: sagagelltda@gmail.com
Site: www.sekita.com.br
Soja e Trigo.

39. SAGRA INSUMOS AGROPECUÁRIOS 
LTDA
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2733 
– Res. Gramado
38706-215  Patos de Minas – MG
Fone: (34) 3818-9999
E-mail: marco@sagraagricola.com.br
Soja e Feijão.

40. SCOTTON AGRÍCOLA LTDA
R. Ana de Oliveira, 750 - Centro 
38700-006  Patos de Minas - MG
Fone: (34) 3821-4061
E-mail: minuano@minuanosementes.com.br
Site: www.minuanosementes.com.br
Soja.

41. SEMENTES GRANJAS PAINS LTDA
R. Severiano Rabelo, 320
35582-000  Pains - MG
Fone: (37) 3323-1260
E-mail: aeciovelloso@yahoo.com.br
Milho.

42. SEMENTES ITAÚ LTDA
R. Gerson Rodrigues Gondim, 519 – Centro
38610-000  Unaí – MG
Fone: ( 38 ) 3676-6757
E-mail: sementesitau@hotmail.com
Forrageiras.

43. SILVIO ANTÔNIO CORDEIRO 
FARINELLI – Semensol Sementes
R. Camilo Abdulmassih, 224 – Centro
38430-000  Tupaciguara – MG
Fone: (34) 3281-4818
E-mail: semensol@bol.com.br
Forrageiras.

44. SYNGENTA SEEDS LTDA
R. Zulmira Alves Machado, s/nº - Santa 
Edwiges - C.P. 42
38303-106  Ituiutaba - MG
Fone: (34) 3271-4200  Fax: (34) 3271-4226
E-mail: jose.pacheco@syngenta.com
Site: www.syngenta.com.br
Milho.

45. TRIAGRO LTDA
R. Victor Rodrigues Rezende, 500 – Distr. 
Industrial - C.P. 4017
38402-334  Uberlândia - MG
Fone: (34) 3213-2144  Fax: (34) 3213-1826
E-mail: clau2@triang.com.br
Soja.

46. VERA VERGUTZ
R. Major Gote, 1266 sl. 408 - Centro - 
C.P. 212
38700-001  Patos de Minas - MG 
Fone: (34) 382 -4254  Fax: (34) 3821-4622
E-mail: verainez@netsite.com.br
Soja.

47. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 
- UFV
Deptº de Fitotecnia
Av. PH Rolfs, s/nº
36571-000  Viçosa - MG
Fone: (31) 3899-2613
Site: www.ufv.br

48. WANDER LÚCIO RODRIGUES ALVES 
– Sementes Limoeiro
Av. Marechal Deodoro, 111 – Sobradinho
38701-128  Patos de Minas - MG
Fone: (34) 3823-9823  Fax (34) 3814-8898
E-mail: sementes@sementeslimoeiro.com.br
Soja.

49. WASHINGTON CELSO PEREIRA 
CAMPOS – W Produza
R. Princesa do Sertão, 218 – Vila Maria 
Helena
38020-090  Uberaba – MG
Fone: (34) 3311-6362
E-mail: administrativo@wproduza.com.br
Site: www.wproduza.com.br
Feijão e Arroz.
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entidade associada

Associação dos Produtores de Sementes e 
Mudas de Mato Grosso do Sul

Diretoria Atual

Sócios

R. Cayová, 1161 - Jd. S. Lourenço    79041-640   Campo Grande - MS
Fone: (67) 3341-1644    Fax: (67) 3341-2770

aprossul@terra.com.br

Criada em 1972, quando Mato Grosso não tinha ainda 
passado pela divisão territorial, a APRECOSEMAT, forçada 
pelas circunstâncias legais, no ano de 1979, transformou-se, 
em APROSSUL, congregando os produtores do novo estado. 
Nascida em Dourados, área de concentração inicial das 
empresas sementeiras.

Em 1989, foi construída sua sede em Campo Grande, 
onde possui laboratório de análises, prestando serviços de 
fundamental importância para a classe de produtores de 
grandes culturas e forrageiras.

Exerce forte influência no desenvolvimento agrícola do 
estado de Mato Grosso do Sul, produzindo sementes melhoradas, 
o que contribui para viabilizar a economia primária do estado.

Serviços Básicos

Representar a classe produtora de sementes junto às 
autoridades e órgãos do estado, sendo representada em nível 
nacional pela ABRASEM.

Proceder análise de sementes dos associados, treinamento 
técnico das filiadas sobre controle de qualidade de sementes a 
nível de laboratório, e fornecimento de material impresso. 

Presidente: Carmélio Romano Roos

Vice-Presidente: Glauber Alberto Brustolin

1º Secretário: Derli Scariot

2º Secretário: Emmanuel Six

1º Tesoureiro: Eduardo Bonamigo

2º Tesoureiro: Celso Pess Junior

Conselho Fiscal Titular
Claudio R. Buschamann
Irineu Miguel Tissiane
Rikitaro Shibata Urano

Conselho Fiscal Suplente
Shunji Hisaeda
José Silvio Dos Santos
Alceu José Carpenedo

01. AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA
Estr. da Usina São João, Km 24 - Z. Rural - 
C.P. 314
79904-970  Ponta Porã – MS
Fone: (67) 3437-2600  Fax: (67) 3437-2609
E-mail: secretaria@jotabasso.com.br
Soja, Milho, Aveia e Nabo.

02. AGROPECUÁRIA R.C. BUSCHMANN 
LTDA – Sementes Padrão
Faz.: Rod. MS 306 Km 105 – C.P. 03
79560-000  Chapadão do Sul - MS
Fone: (67) 3666-6067  Fax (67) 3666-6059
Cel: (67) 8126-8515 - 8126-8516 - 8126-8525
E-mail:
sementespadrao@sementespadrao.com.br
Soja, Arroz e Feijão.

03. COMÉRCIO DE CEREAIS GUARUJÁ LTDA
Av. Castelo Branco, 2920 – Pq. Indl. - C.P. 130
79130-000  Rio Brilhante – MS
Fone: (67) 3452-7359 - (67)3452-7820
E-mail: guaruja.financeiro@gmail.com;
Arroz.

04. COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA.
Av. Coronel Antonino, 465
79016-000  Campo Grande – MS
Fone: (67) 3354-1930  Fax: 0054-1965
E-mail: filialcg@hotmail.com
Site: www.matsuda.com.br
Forrageiras.

05. COMERCIALIZADORA E EXPORT. DE 
SEM. GERMISUL LTDA
R. Manicoré, 560 – Entr. Industrial – C.P. 2131
79108-010  Campo Grande – MS
Fone: (67) 3391-1000  Fax (67) 3391-1133
E-mail: secretaria@germisul.com.br
Site: www.germisul.com.br
Forrageiras

06. GERMINEX AGROPECUÁRIA LTDA
Faz. Jatobá - Rod. BR 359, Km 32 – Z. Rural 
- C.P. 001
79550-970  Costa Rica – MS
Fone/Fax: (67) 3247-1084 - (67) 3324-6702 
E-mail: sementesgerminex@terra.com.br
Site: www.germinex.com.br
Soja.

07. GERMIPASTO IND. COM.IMP.EXP. 
DE SEMENTES LTDA
R. Ceará, 2807 – Vila Célia
79022-390  Campo grande – MS
Fone: (67) 3389-6700  Fax (67) 3389-6701
E-mail: germipasto@germipasto.com.br
Site: www.germipasto.com.br
Forrageiras

08. PINESSO AGROPASTORIL LTDA
R. Spipe Calarge, 597 - Jd. TV Morena
79050-910  Campo Grande - MS
Fone: (67) 3345-4800 - 3345-4816
Fax: (67) 3342-2807 - 3342-8369
E-mail: carla@pinesso.com.br;
Site: www.pinesso.com.br
Soja.

09. SAN FRANCISCO AGROPECUÁRIA LTDA
R. Prof. Luiz Alexandre de Oliveira, 67 – Sta. Fé
79021-430  Campo Grande – MS
Fone/Fax: (67) 3321-5166
E-mail: ari@sementesdearroz.com.br
Site: www.sementesdearroz.com.br
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10. SEMENTES AGROFORMA LTDA
R. Celina Martins, 1590 – Nova Lima
79017-141  Campo Grande – MS 
Fone: (67) 3355-5353
E-mail: agroforma@uol.com.br
Site: www.sementesagroforma.com.br
Forrageiras.

11. SEMENTES ALVORADA LTDA
R. Odete Tombini Colatto, 1263 – Vl. Segredo
79140-000  Nova Alvorada do Sul – MS
Fone: (67) 3456-1158 - (67) 3456-1863
E-mail: contato@sementesalvorada.com.br
Forrageiras.

12. SEMENTES BARREIRÃO LTDA
Rod. BR 376, Km 09 – C.P. 1005
79830-970  Dourados – MS
Fone/Fax: (67) 3489-1248
marcos.fagundes@sementesbarreirao.com.br;
Soja.

13. SEMENTES BOI GORDO LTDA
R. Jarauçú, 1165 Jd. Columbia
Rod. BR 163 Km 421 saída p/ Cuiabá
79018-140  Campo Grande – MS
Fone: (67) 3358-2500 
E-mail: sbgordo@terra.com.br
Site: www.sementesboigordo.com.br
Forrageiras.

14. SEMENTES BONAMIGO LTDA
R. Paraiso, 113 – Vila Lucinda
79010-250  Campo Grande – MS
Fone: (67) 3351-6699  Fax (67) 3351-7156
bonamigo@sementesbonamigo.com.br;
Site: www.sementesbonamigo.com.br
Milho, Milheto, Sorgo, Girassol e Nabo.

15. SEMENTES CONQUISTA EIRELI
Av. Cel. Antonino, 4332 – Mata do Jacinto
79033-000  Campo Grande - MS
Fone/Fax: (67) 3355-0033
E-mail: glauber@sementesconquista.com.br
Forrageira.

16. SEMENTES FERTPASTO LTDA
Av. Coronel Antonino, 5497 – Nova Lima
79035-000  Campo Grande - MS
Fone/Fax (67) 3355-3636  Cel (67) 9947-3020
E-mail: fertpasto@fertpasto.com.br
Forrageiras.

17. SEMENTES MINUANO LTDA
R. Amazonas, 1272 – Esquina c/ Brasil
79010-060  Campo grande – MS
Fone: (67) 3325-5344
Site: www.sementesminuano.com.br
E-mail: sementesminuano@uol.com.br
Soja, Milho, Arroz, Feijão e Forrageira.

18. SEMENTES PONTO ALTO LTDA - Pess 
e Cia. Ltda
R. Faride George, 360 - Jd. Anache
79420-000  Camapuã – MS
Fone: (67) 3354-5555 - (67) 3286-1407
E-mail: diretoria@sementespontoalto.com.br
Forrageiras.

19. SEMENTES SAFRASUL LTDA
R. Carlos Henrique Splengler, 1056 - 
Pólo Indl. Miguel Leteriello
79018-800  Campo Grande – MS
Fone: (67) 3358-5400  Fax (67) 3358-5401
E-mail: irineu@safrasulsementes.com.br
Forrageiras.

20. VIGOR SEMENTES LTDA
R. Olívio Kolh, 121 – Polo Empresarial
79560-000  Chapadão do Sul - MS
Fone: (67) 3562-4302  (67) 8141-1257  
(67) 8128-0035
E-mail: vigorsementes@vsp.com.br
Forrageiras, Plantas, Gramas e Flores.



Associação Goiana
dos Produtores de Sementes

Diretoria Atual

Rua 87, 662 Qd. F25 Lt. 86/94 sl. 06 - Setor Sul    74093-300  Goiânia - GO
Fone: (62) 3251-0901
www.agrosem.agr.br

A AGROSEM, entidade sem fins lucrativos, foi fundada 
em julho de 1969, dedicada a representar, regularizar, promover 
e desenvolver a atividade sementeira, abrindo espaço para 
o ordenamento e a racionalização do comércio de materiais 
genéticos de qualidade.

A entidade congrega 43 empresas associadas dos 
segmentos de sementes e mudas de Soja, Milho, Algodão, 
Feijão, Arroz, Sorgo, Forrageiras e Hortaliças.

Além disso, suas atribuições incluem a realização de 
campanhas publicitárias para incentivar o crescimento do uso 
de sementes melhoradas, representação junto às entidades 
públicas e privadas e também representação e defesa dos 
interesses dos produtores junto CSM/GO.

Presidente: Aldino Roque Rosso
Vice-Presidente: Fernando Alves Pereira

1º Tesoureiro: Cassiano Rodrigo Prado
2º Tesoureiro: Rogério Salamandac Dias

1º Secretário: Anderson Luiz Faita
2º Secretario: Everaldo Barboza Pereira

Conselho Fiscal  - Efetivo
Paul Henri Madelaine Maria Aernoudts
Ricardo Montalban Souza
Oscar Stronchon

Conselho Fiscal - Suplentes
Julio César Atavila Tavares
Rodrigo Felgar Aprá
Marino Stefani Colpo

Coordenadores Regionais
Luiz Vicente Ghesti
Jose Fava Neto
Clodoaldo Calegari
Sergio Guimarães Garcia
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Sócios
1. AGRICOLA WEHRMANN
Responsável: Luiz Oliveira
Rod. BR 251, Km 49
73850-000  Cristalina - GO
Fone: (61) 3204-5500
E-mail: luiz.oliveira@wehrmann.com.br

2. AGRISTAR DO BRASIL 
Responsável: Luciene Mazon
Rod. GO 330, Km 121 - Zona Rural
75280-000  Orizona - GO
Fone: (64) 3474-3000
E-mail: info@agristar.com.br

3. AGROGAS COM. DE SEMENTES LTDA.
Responsável: Jose Lemos Neto
Av. Bandeirantes, 898  Lt. 3
Goiânia - GO
Fone: (62) 3297-3777

4. AGROMEN SEMENTES
Responsável: Leonardo Nascimento
Av. Cinco, 800 - Centro
14620-000  Orlândia - SP
Fone: (16) 3826-1777
E-mail: aldo@agromen.com.br
5. AGROQUIMA PRODUTOS 
AGROPECÚARIOS LTDA
Responsável: Evandro
Av. dos Farrapos, 250 - Ipiranga
74453-090  Goiânia - GO
Fone: (62) 3597-5050
E-mail: evandro@agroquima.com.br

6. BRASMILHO 
Rod. GO 080, Km 56 – Z. Rural - C.P. 048 
Goianesia - GO
Fone: (62) 3389-9898

7. CEAGRO SEMENTES - Los Grobo 
Responsável: Adilson Nascimento Silva
R. João de Abreu, 192 - St. Oeste
Fone: (62) 3018-2700
E-mail: adilson.silva@ceagrobrasil.com
74120-110  Goiânia - GO

8. CELEIRO SEMENTES
Responsável: José Tiecher
Av. Alfredo Nasser, Qd 80 Lt. 5/7 - Pq. 
Estrela D’alva
72804-010  Luziânia - GO
Fone: (61) 3621-2946
E-mail: celeiro@celeirosementes.com.br

9. COMIGO - Coop. Mista Dos Prod. 
Rurais Do Sudoeste Goiano Ltda
Responsável: Fausto Gouveia de Sousa
Av. Presidente Vargas, 1878 - Centro
75901-970  Rio Verde - GO
Fone: (64) 3611-1675
E-mail: ubs@comigo.com.br

10. COODETEC – Coop. Central De Pesq. 
Agrícola 
Responsável: Ivo Marcos Carraro
Rod. Municipal, Km 13 - Zona Rural
75901-970  Rio Verde - GO
Fone: (64) 3611-5000
E-mail: msgaspre@coodetec.com.br

11. COOP. AGROP. IND. COCARI
Responsável: Ronaldo Lopes
Rod. BR 050, Km 100
73850-000  Cristalina - GO
Fone: (61) 3612-1509
E-mail: ubscerrado@cocari.com.br

12. CTPA - Centro Tecnológico para 
Pesquisa Agropecuária Ltda.
Responsável: José Nunes
Av. Assis Chateaubriand 
Goiânia - GO
Fone: (62) 3240-1600

13. DU PONT DO BRASIL - Pioneer 
Sementes 
Responsável: Geraldo dos Santos Davanzo
Rod. DF 250, Km 20 - Nucleo Rural 
Santos Dumont
73301-970  Brasília - DF
Fone: (61) 2106-1000
E-mail: geraldo.davanzo@pioneer.com

14. LUIZ VICENTE GHESTI
Responsável: Luiz Vicente Ghesti 
SHIN- QI 09, Conj. 02, Casa 22 - Lago 
Norte 
71515-220  Brasília - DF
Fone: (61) 3368-8922 
E-mail: luizghesti@uol.com.br 

15. MONSANTO DO BRASIL LTDA
Responsável: Ivan André Kotz 
75901-970  Rio Verde - GO
Fone: (64) 2102-1515
E-mail: ivanandre.kotz@monsanto.com

16. NIDERA SEMENTES
Responsável: Enildo Finta
Av. Alindo Porto, 439 - Cristo Redentor 
38700-222  Patos de Minas - MG
Fone: (34) 3818-1400
E-mail: efinta@nidera.com.br

17. SEMENTES AGROCARIL
Responsável: Clodoaldo Calegari
R. Padre Rosa, 831
72800-000  Luziânia - GO
Fone: (62) 3336-1112
E-mail: agrocaril@terra.com.br

18. SEMENTES AGROFAVA 
Responsável: Julio César
Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 267 - 
St. Ipanema
75705-220  Catalão - GO
Fone: (64) 3411-2500
E-mail: fernando@agrofava.com.br

19. SEMENTES AGROROSSO
Responsável: Aldino Roque Rosso
Rod. GO 139, Km 30 - Zona Rural 
74185-000  São Miguel do Passa Quatro 
- GO
Fone: (62) 3275-1160
E-mail: agrorosso@agrorosso.com.br

20. SEMENTES AGROSOL
Responsável: Fabio Junior
Av. Castelo Branco, 1704 - St. Coimbra
74533-310  Goiânia - GO
Fone: (62) 3291-4451
E-mail: sac@sementesagrosol.com.br

21. SEMENTES BOA SAFRA - Cereaisul – 
Ind. e Com. Cereais Imp. e Exp. Ltda.
Responsável: Marino Stefani Colpo
Av. Circular, 211 – St. Industrial
73813-170  Formosa - GO
Fone: (61) 3642-2600
E-mail: boasafrasementes@hotmail.
com

22. SEMENTES BREJEIRO - Produtos 
Alimentícios Orlândia S/A
Responsável: Gleyton Kenkiti Kanno
Rua 9, 85 - Jundiaí
75115-200  Anápolis - GO
Fone: (62) 4014-8000
E-mail: gleyton@brejeiro.com.br
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23. SEMENTES CEREAL OURO
Responsável: André Liberato Schwening
Av. Eurico Veloso do Carmo, Lt. 22/24 – 
Jd. Goiás
75901-970  Rio Verde - GO
Fone: (64) 2101-6200
E-mail: andre@cerealouro.com.br

24. SEMENTES FAITA LTDA
Responsável: Anderson Luiz Faita
Faz. Buracão, s/nº - BR 040, Km 25 – C.P. 06 
72800-000  Luziânia - GO
Fone: (61) 3209-1065
E-mail: sementesfaita@yahoo.com.br

25. SEMENTES GLOBO RURAL LTDA
Responsável: Ubiratan Mauricio R. Santos
Av. Castelo Branco, 2177 - Coimbra
74530-010  Goiânia - GO
Fone: (62) 3231-4919
E-mail: sgrural@sementesgloborural.
com.br

26. SEMENTES GOIÁS
Responsável: Luis Eduardo
Rod. GO 174, Km 03 à esquerda
75901-970  Rio Verde - GO
Fone: (64) 3611-4500
E-mail: luiseduardo@sementesgoias.com.br

27. SEMENTES MAGNOLIA
Responsável: Waldir Martins Andrade 
Av. Amazonas, 662 - Centro
75600-000  Goiatuba - GO
Fone: (64) 3495-1411
E-mail: waldir@sementesmagnolia.com.br

28. SEMENTES MARAMBAIA
Responsável: José Eulalio Brandão Filho
R. 32, 6 – Jd. Bela Vista
75906-490  Rio Verde - GO
Fone: (64) 3623-1945
E-mail: sementesmarambaia@hotmail.com

29. SEMENTES MOEDA
Responsável: David Campos Alves
Via Secundária, Qd. 04 Lt. 64/69
75860-000  Quirinópolis - GO
Fone: (64)3651-1123
E-mail: smoeda@brturbo.com.br

30. SEMENTES MR
Responsável: Moisés Rapachi
Rod. GO 10, Km 151
72800-000  Luziânia - GO
Fone: (62) 3502-0128
E-mail: sementesmr@hotmail.com

31. SEMENTES PASOITA
Responsável: Carlos Alberto Teixeira
R. Rui Barbosa Qd. 16 Lt 06 - Centro
47850-000  Luis Eduardo Magalhães - BA
Fone: (77) 3628-1571
E-mail: pasoita@pasoita.com.br

32. SEMENTES PASTO VERDE
Responsável: Helvio Reis Lopes
R. Dr. Gil Lino
74535-290  Goiânia - GO
Fone: (62) 3292-2110
E-mail: agricolaceres@agricolaceres.com.br

33. SEMENTES PLANTE
Responsável: José Batista Tavares
Av. Castelo Branco, 2739 - Campinas
74530-010  Goiânia - GO
Fone: (62) 3233-4430
E-mail: juliocesar@sementesplante.com.br

34. SEMENTES PRODUTIVA
Responsável: Oscar Stroschon
BR 020, Km 65 - Terceiro Setor Indl.
73800-000  Formosa - GO
Fone: (61) 3631-2992 
E-mail: produtiva@sementesprodutiva.com.br
35. SEMENTES SANTA FÉ
Responsável: Gilberto Gelacio
Av. Castelo Branco, 2082
74530-010  Goiânia - GO
Fone: (62) 3291-7788
E-mail: sementessantafe@uol.com.br

36. SEMENTES SÃO FRANCISCO
Responsável: Elder
R Ana Mota, 174 – Sto. Antônio
75906-360  Rio Verde - GO
Fone: (64)2101-2900
E-mail: elder@sementessaofrancisco.com.br

37. SEMENTES TEC-AGRO
Responsável: Rodrigo Para
Av. Lagoa Feia, 321 - Formosinha 
73813-370  Formosa - GO
Fone: (61)3642-2080
E-mail: rodrigo@tecagro.agr.br

38. SEMENTES UNIGGEL
Responsável: Ronan Barbosa Garcia Jr. 
Rod. Municipal, 240 
75828-000  Chapadão do Céu - GO
Fone: (64) 3634-1544
E-mail: gilvanio.uniggel@hotmail.com

39. SEMENTES VAN ASS
Responsável: João Vanass
R. Gomercindo Ferreira, 58 sl. 10 - Centro
75901-310  Rio Verde - GO
Fone: (64) 3621-3198
E-mail: vanass@dgmnet.com.br

40. SEMENTES VITÓRIA
Responsável: Fernando Alves Pereira
Rod. BR 060, Km 381, St. Indl. - C.P. 593 
75901-970  Rio Verde - GO
Fone: (64)3612-4242
E-mail: fapfernandopereira@hotmail.com

41. SEMENTES WB
Responsável: Walter Celso Brandtner
SHI / SUL, QI 5, Cj. 16 Casa 02 - Lago Sul
71615-160  Brasília - DF
Fone: (62)3332-2118
E-mail: sementeswb@terra.com.br

42. SEMPA SEMENTES
Responsável: Luciano Paiva
Av. Bandeirantes, 3323 - Jd. Petrópolis
74190-150  Goiânia - GO
Fone: (62)3297-2100
E-mail: sac@sempa.com.br

43. SOYTECH SEEDS PESQUISA EM SOJA LTDA
Responsável: Mario Sergio Carvalho
R. T61, 270 sl. 107 Galeira T61, St. Bueno
74223-170  Goiânia - GO
Fone: (62)3954-8034
E-mail: mario@soytech.com.br
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Associação dos Produtores
de Sementes do Norte e Nordeste

Diretoria Atual

Sócios

Presidente: Idone Luis Grolli - Sementes Cajueiro

Vice-Presidente: Marco Alexandre B. Souza - Sementes Talismã

Secretária Executiva: Gisela Introvini

1. JH SEMENTES
BR 020 à 363 Km de Brasília - 21 Km da 
divisa de GO/BA
Correntina - BA
Fone: (62) 3481-1095
E-mail: jh@jhsementes.com.br

2. SEMENTES CAJUEIRO
Av. José Bernardino, 119 sl. 03 - C.P. 37
65800-000  Balsas - MA
Fone: (99) 3541-3338
E-mail: daniel@sementescajueiro.com.br

3. SEMENTES PRODUTIVA
BR 020, Km 6 – 3º Setor Industrial
Formosa - GO
Correspondência: 
Caixa Postal 74
73801-970  Formosa - GO
Fone: (61) 3631-2992  (61) 9943-1969
E-mail: comercial@sementesprodutiva.com.br

4. SEMENTES PROGRESSO
Rod. PI 247, Km 50 – Zona Rural
64873-000  Sebastião Leal - PI
Correspondência:
Caixa Postal 05 - Centro
64860-000  Uruçui - PI
Fone: (89) 3544-3090  (89) 3544-3066 
Coml.: ramal 201  Fax: ramal 230
E-mail: agro@fazendaprogresso.com.br

5. SEMENTES REUNIDAS
Balsas - MA
Fone: (99) 3541-7299
Antídio Pasqual Sandri
E-mail: fazendareunidas@yahoo.com.br

6. SEMENTES RIBEIRAO LTDA - ME
Av. Pres. Vargas, 3326 - Ianetama
68745-000  Castanhal - PA

7. SEMENTES TALISMÃ
R. João de Abreu, 192  sl. B 154 a 157 
15° andar - Ed. Aton - Setor Oeste
74120-110  Goiânia - GO
Fone: (62) 4013-4433
E-mail: talisma@talisma.agr.br

8. XAVANTE AGROIND. CEREAIS S/A
Av. Teotônio Segurado, s/nº cj. 1 Lt. 6 S 602 
- ACSU So 50
77000-000  Palmas - TO
Fone: (63) 3216-3020
Alcides Rebeschini
E-mail: diretoria@sementesxavante.com.br
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Associação dos Produtores
de Sementes do Estado da Bahia

Diretoria Atual

Ed. Via Lajedo Empresarial   R. Piauí, 80 sl. 22 - Centro    47850-000  Luís Eduardo Magalhães - BA
Fone: (77) 3628-4769 

www.aprosem.com    diretoria@aprosem.com;  executivo@aprosem.com 

Fundada em 2011, a APROSEM-BA está localizada em 
Luís Eduardo Magalhães/BA, município que centraliza o polo 
agrícola da Bahia. Representando o setor produtivo de sementes 
do Estado, a entidade vem trabalhando a promoção e defesa 
institucional do setor. 

Com presença maior dos produtores de sementes de 
soja, a APROSEM-BA desenvolve suas ações em sinergia com 
a ABRASEM, bem como em consonância com o Ministério 
da Agricultura do Estado, mantendo importante presença na 
Comissão de Sementes e Mudas (CSM), além de atividades 
conjuntas com demais entidades representativas do agronegócio 
da região Oeste da Bahia.

Com peculiares condições edafoclimáticas para a 
produção de sementes, especialmente na região do cerrado 
baiano, os cultivos de soja, milho e forrageiras estão entre os 
destaques. Neste cenário, uma constante expansão em áreas 
produtivas vem ocorrendo, além da ampliação de investimentos 
entre as empresas do setor sementeiro.

Para 2013, a APROSEM-BA está centrando esforços na 
promoção da Semente Segura, como estratégia de comunicação 
das sementes certificadas e valorização dos produtores 
associados.

Diretor Presidente: Celito Missio
Diretor Vice Presidente: Heinz Kudiess

1º Diretor Administrativo: Laerte Baechtold
2º Diretor Administrativo: Marcos Alexandre Bronson e Sousa

1º Diretor Financeiro: Antônio José Tarciso de Assunção
2º Diretor Financeiro: Valmor Gazola

Conselho Fiscal - Titulares
Anildo Kurek
Cristiane Morinaga Faccioni
Jorge Luis Pinto Saldanha

Conselho Fiscal - Suplentes
Valter Gatto
Anderson Augusto Oliveira
Kleber Sosnoski

Sócios
1. AGROP. SEMENTES TALISMÃ LTDA - 
Sementes Talismã
R. João de Abreu, 192 15º andar - Edif. 
Aton Business
74120-110  Goiânia – GO
Unid. Prod.: Faz. Tamarana, Rod. BR 349, 
Km 260 
47650-000  Correntina - BA
Fone: (62) 4013-4433
E-mail: talisma@talisma.agr.br
Site: www.talisma.agr.br
Soja.

2. ANILDO KUREK - Sementes Eliane
SCEN, Trecho I, Bloco E, Apto. 310 – 
Cond. Ilhas do Lago - ASA Norte
70800-110  Brasília - DF
Unid. Prod.: Rod. BR 020, Km 97
47820-000  São Desidério - BA
Fone: (77) 3684-2287
E-mail: faz.eliane@bol.com.br
Soja.

3. CARMINHA MARIA MISSIO
R. Dioclécio Ramos, 414 – Jd. Primavera 
- C.P. 915
47850-000  Luís Eduardo Magalhães - BA
Unid. Prod.: Rod. BA 460, Km 49
47800-000  Barreiras - BA
Fone: (77) 3628-2966
E-mail: santacarmem@uol.com.br
Soja e Crotalária.

entidade associada
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4. COOP. AGROP. DO OESTE DA BAHIA - 
Sementes Cooproeste
R. Sergipe, 388 - JK – C.P. 782
47850-000  Luís Eduardo Magalhães - BA
Unid. Prod.: R. Sergipe, 388, JK
47850-000  Luís Eduardo Magalhães - BA
Fone: (77) 3628-6676
E-mail: sementes@cooproeste.com.br
Site: www.cooproeste.com.br
Soja.

5. HEINZ KUDIESS - Aurora Seriös
SHS Qd. 06, Conj. A, Bloco A, Sala 904 - 
Complexo Brasil XXI
70316-102  Brasília - DF
Unid. Prod.:Rod. BR 020, Km 70 – Faz. 
Aurora
47650-000  Correntina - BA
Fone: (61) 3049-9200 - (62) 3425-9300
E-mail: heinz@auroraserios.com.br
Site: www.auroraserios.com.br
Soja.

6. LAERTE BAECHTOLD - Tecnoseeds
Caixa Postal 77
73900-000  Posse - GO
Unid. Prod.: Rod. BR 020, Km 03 – Vl. Rosário
47650-000  Correntina - BA
Fones (62) 3429-2727 - (62) 9666-7771
E-mail: adm@tecnoseeds.com.br
Site: www.tecnoseeds.com.br
Soja.

7. SEMENTEC LTDA - Sementes Sementec
Rod. BR 020, Km 90 – Dist. de Roda Velha – C.P. 184
47820-000  São Desidério - BA
Unid. Prod.: Rod. BR 020, Km 90 – Dist. Roda Velha
47820-000  São Desidério – BA
Fone: (77) 3684-2194
E-mail: adm.sementec@hotmail.com.br
Soja.

8. SEMENTES GAZOLA LTDA - Sem. Líder
Av. Juscelino Kubitschek, 1348 – Jd. Paraíso 
- C.P. 837
47850-000  Luís Eduardo Magalhães - BA
Unid. Prod.: Rod. BR 242, Km 88 – Centro Indl. 
do Cerrado
47850-000  Luís Eduardo Magalhães - BA
Fone: (77) 3628-1566
E-mail: sementeslider@sementeslider.com.br
Site: www.sementeslider.com.br
Soja.

9. SEMENTES PRODUTIVA LTDA
BR 020, Km 6 – C.P. 74
73801-970  Formosa - GO
Unid. Prod.: Rod. BR 020, Km 130, Z. Rural 
Dist. Roda Velha
47827-000  São Desidério - BA
Fone: (61) 3631-2992
rogeriodias@sementesprodutiva.com.br
Site: www.sementesprodutiva.com.br
Soja.

10. VALTER GATTO - Sementes Oilema
R. Dioclécio Ramos, 414 – Jd. Primavera 
47850-000  Luís Eduardo Magalhães - BA
Unid. Prod.: Rod. BA 460, Km 49
47800-000  Barreiras - BA
Fone: (77) 3628-1338
sementesoilema@sementesoilema.com.br
Site: www.sementesoilema.com.br
Soja.

11. VALTER M. MORINAGA - Sem. Morinaga
SIA Sul, Qd. 5C lote 12, nº 135, sl. 211
71200-055  Brasília - DF
Unid. Prod.: Rod. BR 020, Km 10,5 e BR 
349, Km 285 – Vila Rosário
47650-000  Correntina - BA
Fone: (61) 3361-9929
E-mail: contato@morinaga.agr.br
Site: www.morinaga.agr.br
Soja.



entidade associada

Presidente: Goran Kuhar - Pioneer
Vice-Presidente: Rômulo Kobori - Sakata

Membros do Conselho
Coodetec, Pioneer, Syngenta, Monsanto, Embrapa, Dow 
Agrosciences, Sakata, Basf, Iapar, Bayer, Biotrigo e Monsoy.

Conselho Fiscal - Titulares
Delta and Pine
Nidera
Brasmax

Conselho Fiscal - Suplentes
Fundacep

SCS Quadra 01 bl. G Ed. Baracat sl. 1601/1608    70309-900  Brasília - DF
Fone: (61) 3226-9022    Fax: (61) 3323-3703

braspov@braspov.com.br

O melhoramento das espécies 
agrícolas cultivadas teve início com a 
própria agricultura, quando os primeiros 
agricultores aprenderam a guardar 
sementes de um ciclo para o outro e, ao 
fazer isto, escolhiam as sementes mais 
bonitas, das plantas mais produtivas. 
Após milhares de anos fazendo isso por 
instinto, o melhoramento genético de 
plantas se tornou uma ciência no início 
do Século XX, com a formulação das 
Leis de Mendel em meados do Século 
XIX, e sua redescoberta em 1900 por 
DeVries, Correns e Tschermak, de forma 
independente. Rapidamente, uma série 
de pesquisadores em diversos países 
começarou a cruzar tipos de plantas e 
realizar importantes descobertas.  Em 
1909, por exemplo, Shull publicou os 
primeiros trabalhos sobre a heterose, 
que levou ao desenvolvimento do milho 
híbrido; logo em seguida, nos anos 
1920, foram desenvolvidos os métodos 
clássicos do melhoramento, e nos anos 
1930 foram aplicados os primeiros 
métodos estatísticos no melhoramento. 
Atualmente, várias novas ferramentas são 
utilizadas no auxílio ao desenvolvimento 
de novos cultivares, tais como uso de 
marcadores moleculares, cultura de 
tecidos, duplo-haploides, técnicas de 

Contribuição da Braspov e Perspectivas Futuras

Diretoria Atual

Associação Brasileira de Obtentores Vegetais

engenharia genética, mas todos eles 
continuam complementares ao princípio 
de cruzamento e seleção dos melhores 
indivíduos.

A atividade de desenvolvimento 
de novas cultivares, mesmo com 
o desenvolvimento dessas novas 
ferramentas, ainda é uma atividade 
que demanda uma boa quantidade de 
conhecimento, talento, tempo e de 
recursos, já que milhares de linhas são 
geradas até se chegar a um material de 
valor comercial, que leva, no caso de 
espécies anuais, de sete a dez anos para 
chegar no mercado. Por conta disto, uma 
nova variedade é resultado de inovação, 
e como tal deve ser reconhecida.

Para promover o devido 
reconhecimento do trabalho de 
melhoramento e estimular o 
desenvolvimento contínuo de novas 
cultivares, em 1961, em Paris, foi 
assinada a Convenção Internacional 
para a Proteção de Novas Variedades de 
Plantas (conhecida como a Convenção 
UPOV), que estabeleceu a UPOV (do 
francês: Union Internationale pour la 
Protection des Obtentions Vegétales – 
União Internacional para a Proteção de 
Obtenções Vegetais), uma organização 

intergovernamental, com sede em 
Genebra, na Suíça. A convenção começou 
a valer em 1968, com o propósito de que 
seus membros reconheçam as conquistas 
dos melhoristas de novas cultivares, 
garantindo-lhes, direitos de propriedade 
intelectual sobre suas criações, com base 
em princípios claramente definidos. Como 
todo sistema de propriedade intelectual, 
estes direitos são concedidos por períodos 
definidos de tempo, após os quais as 
cultivares passam ao domínio público. 
Durante o período de proteção, no 
entanto, é permitido o uso de cultivares 
em atividades que não visam o lucro e no 
desenvolvimento de novas cultivares.

O Sistema Brasileiro

Originalmente, as atividades de 
melhoramento estavam concentradas 
em órgãos de pesquisa públicos, tais 
como IAC, IAPAR, EPAMIG, EMBRAPA 
e Universidades Públicas, com baixo 
investimento privado, especialmente em 
espécies que se autofecundam, como 
soja, arroz, feijão e algodão, por falta 
de mecanismos de reconhecimento da 
propriedade intelectual e baixo retorno do 
investimento. 
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Evolução da produtividade (kg/ha) 
do algodão em caroço (linha azul) e 
o número de pedidos de proteção de 
cultivares no SNPC (colunas)

Este cenário foi modificado em 
1997, com a aprovação da Lei de Proteção 
de Cultivares (LPC) e a promulgação do 
Decreto, que estabelecem o direito de 
Proteção de Cultivares no país e criam o 
Serviço Nacional de Proteção de Cultivares 
– SNPC, no âmbito do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA. Os princípios estabelecidos nesta 
Lei são embasados na Ata 78 da UPOV, 
sendo que o Brasil se tornaria membro 
efetivo desta em maio de 1999. 

Nestes 15 anos de funcionamento 
do sistema, segundo dados do MAPA, 
existem 1822 registros de proteção de 
cultivares no sistema do SNPC, entre 
proteções provisórias, que são concedidas 
no momento da publicação do pedido de 
proteção e já garantem os direitos dos 
obtentores, e as definitivas, emitidas no 
final do processo de avaliação dos pedidos 
de proteção, caso não haja recursos 
contra os mesmos. Estão registradas 
aproximadamente 80 espécies vegetais em 
nomes de instituições públicas e privadas 
e indivíduos, tanto nacionais, como 
internacionais. A espécie com o maior 
número de registros é a soja (Glycine Max 
(L.) Merr.), com aproximadamente 600 
cultivares protegidas, entre provisórios e 
definitivos.

Um bom exemplo de cultura que se 
beneficiou dos novos investimentos em 
melhoramento foi o algodão, como bem 
pode ser observado na Figura no texto.

 

Pirataria de sementes

Uma característica que diferencia 
as cultivares de outras obras do engenho 
humano como softwares, literatura, 
produtos industrializados, entre outros, 

é que elas têm a capacidade de se 
reproduzir; e qualquer pessoa pode, 
com uma área de terra e alguns insumos 
(água, fertilizantes, agroquímicos e luz 
solar), multiplicar as sementes destas 
variedades.

A LPC permite que cultivares 
protegidas sejam utilizadas em 
programas de melhoramento e possam 
ser multiplicadas para uso próprio pelos 
produtores rurais, porém veda sua 
multiplicação para comercialização sem 
concordância do titular da proteção 
(com exceção dos pequenos produtores 
rurais, que podem trocá-las entre si). À 
comercialização de sementes de cultivares 
protegidas, sem a devida anuência de seu 
obtentor ou titular da proteção, dá-se o 
nome de pirataria de sementes.

Além do desrespeito à 
propriedade intelectual garantida por 
lei, a comercialização de sementes 
piratas ainda pode trazer problemas 
fitossanitários, pois sua produção não 
segue os parâmetros estabelecidos pela 
legislação de sementes, não sofrendo 
as devidas inspeções nos campos de 
produção, nem atendendo os atributos 
de qualidade exigidos nos dispositivos 
legais. Assim como no caso da compra de 
produtos de consumo ilegais, o agricultor 
que adquire sementes piratas não tem 
nenhum direito de reclamação em caso de 
problemas com estas, não podendo pedir 
reparações, nem substituições, arriscando 
a perder seu sustento e contaminar 
seus campos, podendo inclusive causar 
problemas de abastecimento, além da 
cadeia da ilegalidade causar prejuízos à 
sociedade via sonegação fiscal.

É difícil determinar a extensão real 
do volume de semente pirata que circula 

a cada safra no país, mas as baixas taxas 
de utilização de sementes certificadas, 
especialmente nas culturas de feijão 
(18%), arroz (50%), soja (67%) e trigo 
(71%), segundo a Abrasem, já fornecem 
uma pista do tamanho do problema.

A BRASPOV

Como decorrência direta do 
estabelecimento da LPC, um grupo de 
instituições públicas e privadas criou, em 
dezembro de 1997, a BRASPOV. Segundo 
seus estatutos, os objetivos principais da 
entidade são:

I – adotar medidas pertinentes 
a proteger os direitos dos obtentores 
vegetais, com especial ênfase no 
referente à percepção e a execução dos 
débitos por multiplicações autorizadas;

II – defender ativamente os interesses 
e direitos dos obtentores vegetais, 
zelando pela aplicação irrestrita da 
legislação vigente e seu aperfeiçoamento, 
combatendo as práticas de produção e 
comercialização ilícita;

III – colaborar com as entidades 
públicas, estatais e não estatais, na 
fiscalização e controle das sementes 
transportadas, processadas, 
multiplicadas e oferecidas, ou expostas à 
venda, comercializadas ou transferidas a 
qualquer título, para determinar se essas 
sementes cumprem os requisitos legais e;

IV – colaborar com as entidades 
públicas estatais e não estatais na 
difusão dos direitos de proteção dos 
obtentores de novas cultivares;

V – atuar em interesses dos 
associados e outras entidades 
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da Associação, acompanhamento das 
ações de fiscalização e resultado destas 
denúncias. 

o Colaboração no projeto 
de mudança de parâmetros para o 
zoneamento agrícola de soja e milho, 
que visa melhor alinhamento com o RNC 
(Registro Nacional de Cultivares).

o Implantação do sistema on-
line para inclusão de materiais no RNC, 
aumentando a exatidão das informações.

o Atuação no Grupo de Trabalho 
de Royalties e Biotecnologia da Câmara 
Setorial de Soja, para, além de garantir 
os direitos de seus associados, colaborar 
com a cadeia de produção. 

o Colaboração com o Projeto 
de mudança da Instrução Normativa 
que regulamenta o funcionamento das 
Estações Quarentenárias públicas e 
privadas no Brasil, para melhorar o fluxo 
de entrada de germoplasma e aumentar 
as atividades locais de melhoramento 
vegetal.

• Prestação de serviço aos 
associados:

o Protocolo e acompanhamento 
de pedidos de proteção, registro e 
zoneamento agrícola junto ao MAPA.

• Acompanhamento e discussão 
das alterações da LPC.

o Após mais de uma década 
de funcionamento do Sistema de 
Proteção de Cultivares no Brasil, 
algumas modificações são necessárias 
para o aperfeiçoamento do mesmo. 
Por iniciativa do próprio MAPA, uma 
proposta de modificação da Lei está em 
discussão desde 2008. Dentre os pontos 
avaliados como fundamentais pela 

BRASPOV, estão uma melhor deliberação 
sobre o direito ao uso próprio por parte 
dos agricultores, dadas as características 
da agricultura brasileira, protegendo os 
pequenos produtores, mas restringindo 
o uso ilimitado por grandes empresas 
agropecuárias e a definição de 
penas para a infração dos direitos de 
propriedade, hoje não previstas.

Atualmente, a BRASPOV conta com 
23 instituições associadas e, por sua 
vez, faz parte da ABRASEM, onde busca 
fortalecer todo o sistema sementeiro 
nacional, e da ISF para inserir o Brasil no 
contexto mundial de desenvolvimento, 
produção e comercialização de 
sementes.  Além disso, possui forte 
contato com as associações similares 
dos países vizinhos, além da SAA, na 
tentativa de harmonizar as legislações 
e combater os problemas regionais no 
âmbito da propriedade intelectual.

A economia brasileira está sendo 
sustentada pelo setor de agribusiness, 
seja pela exportação direta de grãos, 
especialmente soja e milho, ou de 
proteína animal, que depende da 
produção destes mesmos grãos. Embora 
o Brasil seja um dos poucos países do 
mundo que ainda possa expandir sua 
área agrícola, o aumento da eficiência 
e da produtividade é fundamental para 
o contínuo crescimento da economia. 
O desenvolvimento de novas cultivares 
mais produtivas e adaptadas às diferentes 
regiões produtoras é a base desse 
crescimento. Porém, para que o sistema 
continue funcionando e se expandindo, 
é primordial o reconhecimento da 
propriedade intelectual dos obtentores 
e sua devida remuneração, e é na 
garantia desse princípio que se alicerça 
a existência da BRASPOV.

relacionadas das mesmas diante 
dos poderes públicos, para o melhor 
estabelecimento e cumprimento das 
normas que protegem os direitos dos 
obtentores vegetais, assim como para 
formular pautas e promover uma 
ética profissional e um desempenho 
adequado para o exercício das atividades 
dos associados;

VI - representar, assistir e 
prestar assessoria técnica, jurídica ou 
administrativa aos associados, frente 
aos poderes públicos, órgãos oficiais 
e privados, tanto em âmbito nacional 
como internacional;

VII - celebrar acordos com entidades 
públicas e privadas, do país e do exterior, 
assim como organizar e participar em 
congressos, reuniões, conferências 
nacionais e internacionais para difundir 
e aprofundar seus objetivos e fins;

VIII – colaborar com órgãos públicos 
e entidades que atuem no meio rural, 
para o desenvolvimento da agricultura 
nacional;

IX – criar, manter, organizar e gerir 
sistema de serviços corporativos para 
seus associados, tais como, grupos, 
aquisições de insumos, análises laborais, 
cadastramento de clientes, pesquisas 
de mercados, e atividades culturais 
e outros destinados a categoria que 
representa, visando minimizar custos 
destes serviços.

Para cumprir com seus objetivos, a 
BRASPOV vem desenvolvendo uma série 
de atividades:

• Ações junto ao MAPA

o Encaminhamento de denúncias 
de comercialização de sementes piratas, 
feitas de forma anônima, em nome 

Sócios
1. BASF S.A
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
04538-132  São Paulo - SP
Fone: (11) 3043-2648  Fax: (11) 3043-2077
Soja.

2. BAYER S.A
R. Domingos Jorge,1100 - Socorro - 
Prédio 9504 -  3º andar
04779-900 São  Paulo - SP
Fone: (11) 5694-7402  Fax: (11) 5694-7311
E-mail: andre.abreu@bayercropscience.com.br
Algodão e Arroz.

3. BIOTRIGO GENÉTICA LTDA.
R. João Batisti, 71  Petrópolis
99050-380  Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3327-2002  Fax: (54) 3327-2002
E-mail: andre@biotrigo.com.br
Trigo.
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11. FUND. CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO 
DE PESQ. FECOTRIGO
Rod. RS 342, Km 149 - CP 10
98100-970  Cruz Alta  RS
Fone: (55) 3321-9400
E-mail: ruedell@fundacep.com br
Trigo, Soja e Milho.

12. IGRA SEMENTES
R. Rui Barbosa, 820 sl. 1005 - Foz Executive 
Center
85851-170  Foz do Iguaçu - PR
Fone: (45) 3028-6717  Fax: (45) 3025 6717
Site: www.igrasementes.com

13. IMAMT - Inst. Mato-Grossense do 
Algodão
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 157 
sl. 404 -  Baú
78008-000  Cuiabá - MT
Fone: (65) 3321-6455 - (65) 3321-6482
E-mail: alvarosalles@imamt.com.br
Site: www.imamt.com.br
Algodão, Arroz, Cartamo, Girassol, 
Mamona, Milho, Soja e Sorgo.

14. INSTITUTO AGRONÔMICO DO 
PARANÁ - IAPAR
Rod. Celso Garcia Cid, Km 375 - Três 
Marcos - CP 481
86001-970  Londrina  PR
Fone: (43) 3376-2221  Fax: (43) 3376-2133
E-mail: asbarros@iapar.br
Adubos Verdes, Aveia, Arroz, Café, Trigo, 
Triticale, Milho, Feijão e Algodão.

15. IRGA - Instituto Rio-Grandense do Arroz
Av. Missões, 342 
90230-100  Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3288-0400  Fax: (51) 3288-0475
Site: www.irga.rs.gov.br
Arroz.

16. MONSANTO DO BRASIL LTDA.
Av. das Nações Unidas, 12901 Torre 
Norte - 7º andar
04578-910  São Paulo - SP
Fone: (11) 3383-8067 / 8317  (11) 3383-8310
E-mail: luciano.b.fonseca@monsanto.com
Site: www.monsanto.com.br

17. MONSOY LTDA
Av. das Nações Unidas, 12901- Torre 
Norte - 7º andar
04578-910  São Paulo - SP
Fone: (11) 3383-8356  Fax: (11) 3383-8102
E-mail: geraldo.u.berger@monsanto.com
Soja.

18. NIDERA SEMENTES LTDA
Av. Arlindo Porto, 439 - Cristo Redentor
38700-222  Patos de Minas - MG
Fone: (34) 3818-1400  Fax: (34) 3823-1071
www.niderasementes.com.br
Milho, Soja e Sorgo.

19. OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA
Av. Rui Barbosa, 1300 Petrópolis
99050-120  Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3313-5892 - 3311-7499
Fax: (54) 3311-7499
E-mail: ottoni@orsementes.com.br
Trigo.

20. RICETEC SEMENTES LTDA.
Rua 18 de Novembro, 341 Navegantes
90240-040  Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3205-8800  Fax: (51) 3205-8810
Site: www.ricetec.com.br
Arroz.

21. SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA
Av. Dr. Plínio Salgado, 4320 - C.P. 427
12906-840  Bragança Paulista  SP
Fone: (11) 4034-8806 - (11) 4034-8817  
Fax: (11)4034-8844
E-mail: romulo.kobori@sakata.com.br
Site: www.sakata.com.br
Hortaliças e Flores.

22. SYNGENTA SEEDS LTDA
Rod. BR 452, Km 142
38405-232  Uberlandia - MG
Fone: (34) 3233-4520
E-mail: cristhiane.bothona@syngenta.com
Milho e Soja.

23. TMG – Tropical Melhoramento e 
Genética
Rod. Celso Garcia Cid, Km 87 – C.P. 387
86181-000  Cambé - PR
Fone: (43) 3174-2500
Av. Ítrio Corrêa da Costa, 1511 - Cidade Salmén
78705-162  Rondonópolis - MT
Fone: (66) 34266155
Site: www soja.tmg.agr.br

24. WEHRTEC – Tecnologia Agricola Ltda
Caixa Postal 7005 – Lago Sul
71645-970  Brasília - DF
Fone: (61) 3204-5100 / 5500  (61) 3204-5101
E-mail: agricola@wehrmann.com.br

4. BRASMAX GENÉTICA LTDA.
Av. Airton Senna da Silva, 550 - 13°
86050-460  Londrina  PR
Fone: (43) 3341-9393  Fax: (43) 3347-1930
E-mail: brasmax@brasmaxgenetica.com.br;
jacques@brasmaxgenetica.com.br
Soja.

5. COODETEC - Coop. Central de 
Pesquisa Agrícola
Rod. BR-467, Km 98 - C.P. 301
85813-450  Cascavel - PR
Fone: (45) 3321-3536  Fax: (45) 3321-3500
E-mail: coodetec@coodetec.com.br
Soja, Milho, Trigo, Algodão e Inseticida 
Biológico Coopervírus.

6. CTC - Centro de Tecnologia 
Canavieira
Faz. Santo Antônio, s/nº - Sto. Antônio 
– C.P. 162
13400-970  Piracicaba  SP
Fone: (19) 3429-8199  Fax: (19) 3429-8106
Site: www.ctc.com.br

7. DELTA AND PINE LAND COMPANY
Av. das Nações Unidas, 12901 Torre 
Norte - 7º andar
04578-910  São Paulo - SP
Fone: (11) 3383-8034
Site: www.monsanto.com.br
Algodão.

8. DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Rod. Anhanguera, km 296 - C.P. 81 – 
Distr. Industrial
14140-000  Cravinhos - SP
Fone: (16) 3951-9715
E-mail: csfiori@dow.com
Milho, Girassol e Sorgo.

9. DU PONT DO BRASIL S.A - Divisão 
Pioneer Sementes
SGAS 902 Bl. A sl. 221 a 224 Ed. Athenas
70390-020  Brasília - DF
Fone: (61) 2103-9101 - (61) 2103-9100
E-mail: goran.kuhar@pioneer.com
Milho e Soja.

10. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ. 
AGROP. - EMBRAPA
SAIN, Parque Rural, Final W3 Norte
70770-901  Brasília - DF
Fone: (61) 3448-4522
E-mail: filipe.teixeira@embrapa.br
Soja, Milho, Trigo, Algodão e etc.
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Associação Brasileira do
Comércio de Sementes e Mudas

Em seus 43 anos de existência, 
a ABCSEM  construiu uma imagem 
sólida no Brasil e no exterior, sendo 
referência na área de regulamentação 
e representação dos comerciantes 
de sementes e mudas. Situada em 
Campinas, Estado de São Paulo, atende 
associados de todo o Brasil, com foco 
principal no segmento de horticultura.

Devido à sua efetiva atuação 
junto ao Ministério da Agricultura e 
instituições diversas, nos Estados e na 
Federação, a ABCSEM tem participado 
ativamente da elaboração de legislações 
pertinentes ao setor, além de projetos 
diversos, visando sempre valorizar e 
referendar a importância do agronegócio 
de sementes e mudas.

Quem Somos

Somos uma sociedade civil sem 
fins lucrativos, que representa, assiste, 
orienta e une os comerciantes de 
sementes e mudas de todo o Brasil.

Congregamos empresas que 
representam mais de 80% do mercado 
interno de sementes e mudas de 
hortaliças, flores e ornamentais do país; 
sendo que mais de 98% das empresas de 
sementes são associadas.

Temos 64 empresas associadas 
dos segmentos de sementes e de mudas 
de hortaliças e flores e ornamentais; 
além de outras empresas relacionadas 
com o setor (assessorias em comércio 
exterior, tecnologia de sementes, 
trading, etc).

Diretoria Atual

Av. Papa Pio XII, 847 sl. 22 – Jd. Chapadão    13070-091   Campinas - SP
Fone/Fax: (19) 3243 6472

www.abcsem.com.br    abcsem@abcsem.com.br

Presidente: Luís Eduardo Rodrigues - Isla
Vice-Presidente: Steven Udsen - Agristar

Diretor Financeiro: Gerard Vrolijk - Incotec
Suplente: Jean François - Enza Zaden

Diretora de Projetos: Larissa Zago - Bejo
Suplente: Alécio Schiavon - Syngenta

Diretora Setorial de Sementes: Irene Virgílio - Monsanto/Seminis
Suplente: Renato Rodrigues - Qualihort

Diretora Setorial de Mudas: Inês Wagemaker - CGO
Suplente: Joaquim do Amaral - Viverão

Conselheiro de Mudas de Hortaliças: Vitor Cicolin - Horticitrus
Conselheiro de Mudas de Ornamentais: Jacó de Wit - Henco de Wit

Presidente do Conselho Fiscal e de Ética: Roberto Oki - Sakata
1º Conselheiro (suplente): Massatoshi Noda - Takii
2º Conselheiro (suplente): Theo Breg - Sítio Kolibri

Colaboradores
Secretário Executivo: Marcelo Rodrigues Pacotte
Analista Administrativa Financeira: Fabiana Ceratti
Assessora de Relacionamento Setorial: Eng.ª Agr.ª Ana Paula 
Sá van der Geest
Assessora Técnica: Eng.ª Agr.ª Mariana Ceratti
Assessor Jurídico: Francisco Garcia
Assessor Contábil: Manoel Alves

Nosso Negócio: Liderar o setor de 
sementes e mudas.

Nossa Missão: Representar e 
atender as demandas dos associados no 
Brasil e exterior.

Nossa Visão: Ser referência no 
setor de sementes e mudas.

Nossos Valores: Associativismo, 
comprometimento, profissionalismo, 
transparência e imparcialidade.

Principais Benefícios aos 
Associados

• Representação e defesa de 
interesses do segmento junto aos órgãos 
da administração pública (Ministério da 
Agricultura, Superintendências Federais, 
Unidades Técnicas Regionais, etc.) e 
fóruns temáticos setoriais;

entidade associada
abcsem
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO

COMÉRCIO DE SEMENTES E
MUDAS
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• Auxílio na resolução de 
problemas que dificultem ou impeçam 
a produção e o comércio de sementes e 
mudas;

• Orientação para a abertura 
e acompanhamento de processos de 
RENASEM, ARP e RNC;

• Participação efetiva como 
membro nas principais Comissões 
Estaduais de Sementes e Mudas, em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul, do Ministério da 
Agricultura (MAPA).

• Participação institucional em 
eventos e ações com foco na promoção 
e desenvolvimento do setor;

• Assessoria em regulamentação: 
orientação e atualização permanentes 
sobre legislações do setor e sua 
aplicabilidade;

• Assessoria jurídica sem ônus no 
que se refere a consultas, mandados de 
segurança, interpretação de legislações; 
além de preços diferenciados em caso de 
ações particulares de associados;

• Ações de marketing frequentes, 
a fim de divulgar a marca ABCSEM no 
Brasil e no exterior, reforçando seu papel 
de referência no setor;

• Integração com outras 
entidades representativas nacionais e 
internacionais, para a troca de apoio, 
informações e conhecimento;

• Organização e divulgação de 
cursos, eventos e treinamentos, com 
desconto para os associados;

• Parcerias e acordos de 
cooperação técnica com renomadas 
empresas do setor e pesquisadores 
das principais Instituições de Ensino e 
Pesquisa;

• Informativos diários sobre 
publicações de legislações (extraídas 
diretamente do Diário Oficial da União) 
e formação de grupos de trabalho 
para proposição de adequações nas 
legislações;

• Participação na revisão de 
importantes legislações relacionadas 
com a produção, o comércio nacional e 
internacional, e a defesa fitossanitária de 
sementes e mudas;

• Participação na elaboração 
de normas específicas para sementes e 
mudas de hortícolas;

• Apoio à organização de cursos 
de capacitação para emissão de CFO e 
cursos técnicos diversos;

• Membro fundador e participante 
efetivo das Câmaras Setoriais Federais e 
do Estado de São Paulo, de Hortaliças, 
Flores e Ornamentais, Frutas, Insumos e 
Orgânicos;

• Membro do Comitê 
Fitossanitário da ISF (Internacional Seed 
Federation) e relacionamento efetivo 
com entidades internacionais: SAA 
(Seed Association of Americas), ASTA 
(American Seed Trade Association), 
Plantum NL (Holanda), ANPROS (Chilean 
Seed Producers Association) e USF 
(Union Française des Semenciers).

Ações e Projetos Mais 
Importantes 

• Atuação efetiva para publicação, 
e posteriormente prorrogação, de 
normativa na área de fitossanidade (IN 
36/2010 e IN 07/2011), viabilizando 
a importação de sementes de países 
diversos, enquanto se aguarda a 
publicação dos requisitos fitossanitários 
específicos pelo MAPA;

• Ações para revogação ou 
correção de Instruções Normativas 
(INs) inexequíveis, que causem sérios 
prejuízos ou impeçam o comércio 
de sementes e mudas no Brasil e no 
exterior; e elaboração de minutas de 
normas específicas a fim de atender às 
necessidades pertinentes do setor, com 
foco em hortaliças, flores e ornamentais;

• Participação na obtenção e 
manutenção do convênio de isenção de 
ICMS em SP;

• Participação na Isenção de PIS/
COFINS e da cobrança do FUNRURAL 
para sementes e mudas;

• Participação na elaboração 
da legislação de sementes e mudas 
(Decreto e normas);

• Orientação sobre a legislação 
de sementes e mudas, através da 
realização de cursos e treinamentos, em 
parceria com o MAPA;

• Participação na elaboração das 
legislações de certificação fitossanitária, 
normas gerais de importação e 
exportação e diversas IN’s referentes a 
requisitos fitossanitários;

• Projeto em parceria com o 
Ministério para a elaboração de ARP’s 
globais para diversas espécies;

• Ações para viabilização de 
seguro para estufas agrícolas;

• Ações para viabilização do 
registro de defensivos para culturas com 
suporte fitossanitário insuficiente (minor 
crops) e para o tratamento de sementes 
e mudas;

• Revisão de procedimentos para 
baixa dos Termos de Depositário;

• Realização e participação em 
ações e projetos para o levantamento e 
atualização de dados socioeconômicos 
do segmento de hortaliças;

• Campanha de valorização do 
consumo de hortaliças e de incentivo ao 
uso de tecnologia;

• Orientação e efetivação 
de denúncias contra a produção e o 
comércio ilegal de sementes e mudas; e

• Organização e correção da 
listagem de RNC (registro nacional 
de cultivares) e PVIA (produtos de 
importação autorizada).

Em seu website (www.abcsem.
com.br) a ABCSEM disponibiliza 
informações de importância para o 
setor, tais como atualizações sobre 
legislações, publicações de notícias, 
artigos e eventos. No website também 
se encontram informações sobre livros 
publicados pela associação ou em 
parceria com pesquisadores e outras 
entidades; além do contato de seus 
associados, para fins comerciais ou de 
relacionamento.
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Sócios
MINAS GERAIS

1. EAGLE FLORES, FRUTAS E HORTALIÇAS 
LTDA. - Eagle Com. de Sementes Ltda
Av. Nicomedes Alves dos Santos, 475 A – 
Lídice
38400-170  Uberlândia - MG
Site: www.eaglesementes.com.br
Sementes de Hortaliças.

2. QUALIHORT SEMENTES LTDA.
Perímetro Irrigado, Lote E 104, s/nº - 
Zona Rural - C.P. 05
39525-000  Nova Porteirinha - MG
Sementes de Hortaliças.

3. VIVEIRO VIVO
R. Fortaleza, 7 – C.P. 7
32501-970  Betim - MG
Mudas de Hortaliças.

PARANÁ

4. AGROFIOR PRODUÇÃO DE MUDAS 
LTDA. - ME
R. Pedro Fiorese, 1001 – Ferrovia – C.P. 131
83415-390  Colombo - PR
Site: www.agrofior.com.br 
Mudas de Hortaliças.

SANTA CATARINA

5. VIDASUL SEMENTES LTDA.
R. Uruguai, 316 – Tonial
89820-000  Xanxerê - SC
Site: www.vidasul.com
Sementes de Hortaliças, Condimentos 
e Flores.

PERNAMBUCO

6. HORTIVALE - Sementes do Vale Ltda.
R. Valdomiro Rodrigues de Andrade, 103 
- Matriz
55612-610  Vitória de Santo Antão - PE
Site: www.hortivale.com.br
Sementes de Hortaliças.

RIO DE JANEIRO

7. AGRISTAR DO BRASIL LTDA.
Est. União e Indústria, 15500 Lote 11 – 
Cond. Oswaldo Cruz - Itaipava - C.P. 92248
25750-970  Petrópolis - RJ
Filial: Rodovia SP 340, Km 146,5 - C.P. 73
13830-970  Santo Antônio de Posse - SP 
Site: www.agristar.com.br 
Sementes de hortaliças.

RIO GRANDE DO SUL

8. BRASIL SEMENTES E TECNOLOGIA LTDA.
R. Victor Frederico Baumhardt, 1016 – 
Rauber
96835-712  Santa Cruz do Sul - RS
Peletização de Sementes.

9. SEMENTES VAN LEEUWEN LTDA
Av. 20 de Março, 1087
95783-000  Pareci Novo - RS
Site: www.sementesvanleeuwen.com.br
Sementes de Flores.

10. TSV SEMENTES DE VEGETAIS LTDA - 
Tecnoseed
Av. 21 de Abril, 1432 – Centro
98700-000  Ijuí - RS
Site: www.tecnoseed.com.br
Sementes de Hortaliças.

11. FELTRIN SEMENTES LTDA.
R. Tomazzo Radaelli, 368 – Bairro do Parque
95180-000  Farroupilha - RS
Site: www.feltrin.com.br
Sementes de Hortaliças e Flores.

12. ISLA SEMENTES LTDA.
Av. Severo Dullius, 124 – Anchieta
90200-310  Porto Alegre - RS
Site: www.isla.com.br 
Sementes de Hortaliças e Flores.

13. RIGRANTEC TECNOL. SEMENTES E 
PLANTAS LTDA.
R. Ernesto da Fontoura, 1479  sl. 604
90230-091  Porto Alegre - RS
Site: www.rigrantec.com.br 
Peletização de Sementes.

SÃO PAULO

14. ADRIANO ANTONIO GERVASIO VAN 
VLIET – Vliet Flora
Estr. HBR 40, Km 6 Lote H12 – C.P. 394
13825-000  Holambra - SP 
Site: www.vlietflora.com.br
Mudas de Ornamentais (Gérbera In Vitro).

15. AGROMILLORA PROD. E COM. DE 
MUDAS VEGETAIS LTDA.
Rod. SP 225, Km 140 - Rio do Peixe - C.P. 98
17380-000  Brotas - SP
Site: www.agromillorataperao.com.br 
Mudas de Hortaliças.

16. BALL HORTICULTURAL DO BRASIL 
LTDA.
R. Campo de Pouso, 1189 – C.P. 271
13825-000 - Holambra - SP
Site: www.ball.com.br 
Sementes e Mudas de Flores.

17. BEJO SEMENTES DO BRASIL LTDA.
Rod. SP - 63 Alkindar Monteiro 
Junqueira, Km 40,95 - Biriçá do Campo 
Novo – C.P. 562
12914-970  Bragança Paulista - SP
Site: www.bejo.com.br
Sementes de hortaliças.

18. CGO ASSESSORIA EM COM. 
EXTERIOR LTDA.
R. Freesias, 94 - Centro
13825-000  Holambra - SP
Site: www.cgoassessoria.com.br
Assessoria em comex (foco em vegetais).

19. CLAUSE BRASIL COM. DE SEMENTES 
LTDA.
R. Miguel Penteado, 1038 – Jd. Chapadão
13070-118  Campinas - SP
Site: www.clausebrasil.com.br
Sementes de hortaliças

20. COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
Rod. SP 107, Km 27 - Zona Rural
13830-000  Santo Antonio de Posse - SP
Site: www.veiling.com.br
Comércio de mudas de ornamentais.

21. COOPERFLORA – Cooperativa dos 
Floricultores
Estr. Municipal HBR 40, Km 01 - Zona 
Rural - C.P. 80
13825-000  Holambra - SP
Site: www.cooperflora.com.br 
Comércio de flores e ornamentais.

22. CORNELIS THEODORUS MARIA VAN 
ROOIJEN (Keesjen)
Estr. Municipal HBR - 165 – 167 – Alegre 
- C.P. 149
13825-000  Holambra - SP
Mudas de ornamentais (in vitro).

23. DE WIT PLANTAS LTDA. - Henco 
Holding 
R. Campo das Palmas, 761 A, C.P. 92
13825-000  Holambra - SP
Site: www.dewitplantas.com.br
Mudas de ornamentais.
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24. DEKKER CHRYSANTEN DO BRASIL 
AGRIFLORICULTURA LTDA. - Henco 
Holding
R. Campo das Palmas, 761
13825-000  Holambra - SP
Site: www.dekker.com.br 
Mudas de ornamentais.

25. EFFICIENT SERVIÇOS ADUANEIROS 
LTDA.
R. Álvares Machado, 480 – 6º andar, 
sala 61
13013-070  Campinas - SP
Site: www.afficientaduana.com.br  
Importação. e exportação de sementes 
e mudas.

26. EMRA- Estufas de Mudas Rancho 
Alegre
Sítio Rancho Alegre – Estr. Vicinal 
Glicério/Juritis, s/nº, Km 04 – Caximba
16270-000  Glicério - SP
Site: www.mudasemra.com.br 
Mudas de hortaliças.

27. ENZA ZADEN IMP. E EXP. DE 
SEMENTES LTDA. - Enza Zaden Brasil
Rod. SP 340 Km 147 – Pirapitingui
13830-000  Santo Antonio de Posse – SP
Sementes de hortaliças.

28. FLOREMA DO BRASIL 
AGRIFLORICULTURA LTDA. - Henco 
Holding
Estr. Joaquina Maria de Arruda, s/nº - 
C.P. 810
13845-970  Mogi Guaçu - SP
Mudas de ornamentais.

29. FRANCISCUS ANTONIUS ALOYSIUS 
VAN DE WEIJER
Caixa Postal 84 – Alegre
13825-000  Holambra - SP
Site: www.ecoflora.com.br 
Mmudas de ornamentais (in vitro).

30. GERARDUS JOHANNES MARIA 
BARENDSE 
Sítio Del Rey, s/n – Br.  Palha Grande - 
C.P. 168
13825-000  Holambra - SP
Mudas de ornamentais (bulbos).

31. HAZERA DO BRASIL COM. DE 
SEMENTES LTDA.
R. Íris, 61 - Centro
13825-000  Holambra - SP
Site: www.hazera.com.br 
Sementes de hortaliças.

32. HENCO DE WIT HOLDING LTDA. - 
SBW do Brasil Agrifloricultura Ltda., 
Dekker de Wit Agrifloricultura Ltda, 
Florema do Brasil Agrifloricultura Ltda 
e De Wit Plantas.
R. Campo das Palmas, 761, sala 01 - C.P. 
92
13825-000  Holambra - SP
Mudas de ornamentais.

33. HIDROCERES MUDAS E PRODUÇÕES 
AGRÍCOLAS LTDA.
Estância Hidroceres, sala 02 – Rod SP 
225 km 319 – Serrinha - C.P. 56
18900-000  Santa Cruz do Rio Pardo – SP
Site: www.hidroceres.com.br 
Sementes e mudas de hortaliças

34. HORTEC TECNOLOGIA DE 
SEMENTES LTDA.
R. da Liberdade, 334 – Jd. Sta. Rita de 
Cássia
12914-071  Bragança Paulista - SP
Site: www.hortec.com.br
Sementes de hortaliças.

35. HORTICERES SEMENTES LTDA.
Alameda Júpiter, 543  
13347-653  Indaiatuba - SP
Site: www.horticeres.com.br
Sementes de hortaliças.

36. HORTICITRUS
R. Manoel Beraldo, 397 – Vl. Barbosa – 
Ch. Saudade 
13490-000  Cordeirópolis - SP
Site: www.horticitrus.com
Mudas de hortaliças e citros.

37. IBS MUDAS 
Rod. Piracicaba-Rio Claro km 20 - Vila 
Nova – C.P. 465
13400-970  Piracicaba - SP
Mudas de hortaliças.

38. INCOTEC AMERICA DO SUL TECN. 
EM SEMENTES LTDA.
R. das Sementes, 291 – - C.P. 281
13825-000  Holambra - SP
Site: www.incotec.com
Politização de sementes.

39. JOHANNES PETRUS WULFRAM DE 
WIT (Jan de Wit Lírios)
Lote 15 Seção C - C.P. 175
13825-000  Holambra - SP
Site: www.jandewit.com.br
Mudas de ornamentais (bulbos).



49. P. G. MUDAS – Paulo Geraldo Groot
Estr. HBR 10 Lote F13 s/nº - C.P. 122
 13825-000  Holambra - SP
Site: www.pgmudas.com.br
Mudas de ornamentais e hortícolas.

50. PETRUS CHRISTIANUS MARIA VAN 
DER GEEST
Estr. Municipal HBR 50, s/n º - Centro - 
C.P. 181
13825-000  Holambra - SP
Mudas de flores.

51. PETRUS WILHELMUS JOSEF 
SCHOENMAKER - Terra Viva
Faz. Terra Viva, s/nº - Rod. SP 107 Km 
26,5 - Unidade de bulbos
13830-000  Holambra - SP
Site: www.terraviva.agr.br
Mudas de ornamentais (bulbos).

52. RIJK ZWAAN BRASIL SEMENTES LTDA
R. das Camélias, 103 – Centro
13825-000  Holambra – SP
Site: www.rijkzwaan.com
Sementes de hortaliças.

53. SAKATA SEED SUDAMÉRICA LTDA.
Av. Dr. Plínio Salgado, 4320 - Uberaba
12906-840  Bragança Paulista - SP
Site: www.sakata.com.br
Sementes de hortaliças e flores.

54. SEMENTES SAKAMA LTDA.
Av. Imperatriz Leopoldina, 1305 – Vl. 
Leopoldina
05305-012  São Paulo - SP
Site: www.sementesakama.com.br
Sementes.

55. SBW DO BRASIL 
AGRIFLORICULTURA LTDA. - Henco 
Holding
Rod. SP 107, km 32 - Centro
13825-000  Holambra - SP
Site: www.sbwbrasil.com.br
Mudas de ornamentais (in vitro).

56. SUEHIRO NISHIMURA LTDA. - 
Akebono
R. Araújo Leite, 244 - Centro
18170-000  Piedade - SP
Mudas de hortaliças.

57. SYNGENTA PROT. DE CULTIVOS 
LTDA. (Syngenta Crop)
Av. das Nações Unidas, 18.001  4º andar 
– Sto. Amaro
04795-900  São Paulo - SP
Site: www.syngenta.com.br
Sementes de hortaliças.

58. TADASHI SHAKUDA - Orquidário 
Sorocamirim
Estr. da Água Espraiada, 615 - Caucaia do Alto
06727-177  Cotia - SP
Site: www.sorocamirim.com.br 
Mudas de flores (orquídea).

59. TAKII DO BRASIL LTDA. – Sem. Takii
Al. Araguaia, 3868- Armazém 02 - 
Centro Empresarial Tamboré
06455-000  Barueri - SP
Site: www.takii.com.br 
Sementes de hortaliças.

60. THEODORUS BREG E OUTROS – 
Sítio Kolibri
C.P. 193
13825-000  Holambra - SP
Site: www.sitiokolibri.com.br 
Mudas de ornamentais (orquídeas in vitro).

61. KARIS TRADING PLANTAS
R. Campo do Pouso, 1389 sl. 01 – C.P. 142
13825-000  Holambra – SP 
Site: www.karistrading.com.br 
Mudas de flores.

62. TOMATEC - Agro Comercial Ltda.
R. Sylvia da Silva Braga, 972 / 84, Jd. Sta. Mônica
13082-105  Campinas - SP
Site: www.tomatec.com.br 
Revenda de sementes.

63. LÍRIOS COSTELLA
Sítio Nossa Senhora de Fátima
13825-000  Holambra - SP
Mudas de ornamentais (bulbos de lírio: 
corte e vaso).

64. VILMORIN DO BRASIL COM. DE 
SEMENTES LTDA.
Av. José Bonifácio, 354 – Jd. Flamboyant
13091-140  Campinas – SP
Site: www.vilmorin.com.br 
Sementes de hortaliças.

65. VIVERÃO – Sítio Viverão
C.P. 45
13720-970  São José do Rio Pardo - SP
Site: www.viverao.com.br
Mudas de hortaliças.

40. KS FLORES E PLANTAS
R. dos Girassóis, 442, Centro
13825-000  Holambra - SP
Mudas de ornamentais.

41. MARGOSSIAN SEMENTES LTDA 
End. para cobrança: R. José do 
Patrocínio, 241 - Cidade Nova 1
13334-120  Indaiatuba - SP
Sementes de hortaliças (batata).

42. MONSOY LTDA. (Seminis do Brasil / 
De Ruiters / Monsanto)
R. Vitor Roselli, 17 – Nova Campinas 
13100-074  Campinas - SP
Site: www.seminis.com.br 
Sementes de hortaliças.

43. MUDAS AB
Sítio Barro Preto – C.P. 42
15920-000 Vista Alegre do Alto – SP
Mudas de hortaliças.

44. MUDAS AGRIMONTE
Estância União, s/nº - Cachoeira dos 
Correias - C.P. 292
5910-000  Monte Alto - SP
Mudas de hortaliças.

45. MUDAS BIOTEK
R. Brasil, 680
17607-090  Tupã - SP
Mudas de hortaliças.

46. MUDAS BRAMBILLA
Sítio Sto. Antonio-Rod. Eliseu Barnabé, 
Km 2,5
16230-000  Piacatu - SP
Mudas de hortaliças.

47. MUDAS CELEIRO VERDE
Fazenda Cantinho, - Campestre - C.P. 
827
13845-970  Mogi Guaçu - SP
Mudas de hortaliças.

48. NUNHEMS DO BRASIL COM. DE 
SEM. LTDA.
R. Umbu, 302 sala 01 Térreo – Alphaville 
Empresarial
13098-325  Campinas - SP
Site: www.nunhems.com.br
Sementes de hortaliças.
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Diretoria Atual

Associação para o Fomento à
Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras

Ed. One Mall    Rua das Paineiras, Lt. 06, Torre B, sl. 706    71918-000   Águas Claras, Brasília – DF
Fone: (61) 3274-0784

www.unipasto.com.br    unipasto@unipasto.com.br

A Unipasto, sociedade civil sem fins lucrativos, fundada 
em 2002 em parceria com a Embrapa, congrega atualmente 
30 empresas e produtores de sementes nacionais. Tem como 
finalidade principal promover o lançamento de novas cultivares 
forrageiras para o mercado como forma de garantir uma 
diversificação desejável na composição das pastagens. Para 
isso, apoia técnica e financeiramente as atividades inerentes 
ao processo de melhoramento genético, com vistas a atender a 
demanda do mercado nacional e internacional. 

Conselho Gestor
Presidente: Luís Fernando Calábria – Sementes Acampo Imp. 
e Exp. Ltda.
Vice-Presidente: Evandro Macedo de Freitas – Agroquima 
Produtos Agropecuários Ltda.

Goiás
Titular: Luciano Paiva Gomes – Sempa Produção e Comércio de 
Sementes Ltda.
Suplente: Fábio Barbosa de Oliveira Júnior – Agro Sol Ltda.

Mato Grosso
Titular: Pierre Marie Jean Patriat – Sementes Santa Rita
Suplente: Gutemberg Carvalho Silveira – Boa Forma Sementes

Mato Grosso do Sul
Titular:Toshio Hisaeda – Sementes Boi Gordo Ltda.
Suplente: Irineu Miguel Tissiani – Sementes Safraul Ltda.

São Paulo
Titular: José Pereira da Silva Filho – Wolf Seeds do Brasil S/A.
Suplente: Renata W. Maschietto Batista – Sementes JC 
Maschietto Ltda.

A metodologia baseia-se na atualização sistemática das 
ações necessárias para obter o devido mérito agronômico da 
cultivar, tornando todo esse processo seguro e principalmente 
com foco.

A Unipasto acredita nos produtos gerados desta 
parceria para o país e nos fóruns de discussões para alavancar 
as reais necessidades da agropecuária nacional.

Conselho Fiscal - Titulares
Márcio M. Meirelles – Marangatú Sementes Ltda.
David Campos Alves – Sementes Moeda Ltda.
Derli Scariot – Germipasto Ind. e Com. de Imp. e Exp. de 
Sementes Ltda.

Conselho Fiscal - Suplentes
Itamar Alves de Oliveira Júnior – Sementes Oeste Paulista
Eduardo Gasparim – Sementes Gasparim Prod. Com. Imp. Exp. 
Ltda.
Ademilsom Marcos Facholi – Facholi Prod. Com. Ind. Imp. e Exp. 
Ltda.

Gerente Executivo: Marcos Roveri José
Assessor Técnico: Euzébio Reis da Silva
Assessora Administrativa: Ângela da Silva Cunegundes
Assessora Administrativa: Karoline S. de A. Costa 
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BAHIA

1. SEMENTES PASO ITA
R. Rui Barbosa, Qd. 16, Lt. 06 – Centro - 
C.P. 1059
47850-000  Luís Eduardo Magalhães – BA
Fone: (77) 3628-1571
E-mail: pasoita@pasoita.com.br
Site: www.pasoita.com.br

GOIÁS

2. AGRO SOL LTDA.
Av. Castelo Branco, 1.704 – Setor Coimbra
74530-010  Goiânia – GO
Fone: (62) 3291-4451
E-mail: agrosolltda@terra.com.br
Site: www.sementesagrosol.com.br

3. AGROQUIMA PROD. AGROP. LTDA.
Av. Anhanguera, 10.892 – Esplanada dos 
Anicuns - C.P. 15080
74433-020  Goiânia – GO
Fone: (62) 3295-4466 
E-mail: agroquima@agroquima.com.br
Site: www.agroquima.com.br

4. SEMENTES MOEDA LTDA.
R. Francisco Correa Neves, 124 - C.P. 18
75860-000  Quirinópolis – GO
Fone: (64) 3651-1123
E-mail: smoeda@uol.com.br
Site: www.sementesmoeda.com.br

5. SEMPA SEMENTES
Av. Bandeirantes, 3.323 – Jd. Petrópolis
74460-190  Goiânia – GO
Fone: (62) 3297-7350
E-mail: sempasementes@terra.com.br
Site: www.sempa.com.br

MATO GROSSO

6. BOA FORMA SEMENTES
R. Fernando Correia da Costa, 3.182 – 
Jd. Esmeralda
78705-000  Rondonópolis – MT
Fone: (66) 3426-2620
E-mail: gutemberg.silveira@terra.com.br
Site: www.boaformasementes.com.br

7. SEMENTES ACAMPO IMP. E EXP. LTDA.
Av. Ismael José do Nascimento, 2.501W 
– Jd. Califórnia
78300-000  Tangará da Serra – MT
Fone: (65) 3311-4777
E-mail: acampotg@terra.com.br
www.sementesacampo.com.br

8. SEMENTES DAMIN
Av. Presidente Médice, 1550 – Centro
78795-000  Pedra Preta - MT
Fone: (66) 3486-1267
E-mail: sementesdamin@vsp.com.br

9. SEMENTES FÉRTIL PROD., IND., 
COM., IMP. E EXP. LTDA.
Av. Fernando Correa da Costa, 6.880 – Coxipó
78090-000  Cuiabá – MT
Fone: (65) 3661-2626
E-mail: sementesfertil@sementesfertil.com.br
Site: www.sementesfertil.com.br

10. SEMENTES SANTA RITA
Av. Marechal Dutra, 1.555 – Centro
78700-110  Rondonópolis – MT
Fone: (66) 3421-4205
E-mail: sementes.santarita@terra.com.br
Site: www.santaritasementes.com.br

MATO GROSSO DO SUL

11. COM. E EXP. DE SEMENTES 
GERMISUL LTDA.
R. Manicoré, nº 560 – Entroncamento
79108-011  Campo Grande – MS
Fone: (67) 3391-1000
E-mail: diretoria@germisul.com.br
Site: www.germisul.com.br

12. GERMIPASTO IND. E COM. DE IMP. 
E EXP. DE SEMENTES LTDA.
R. Ceará, 2.807 – Vila Célia
79022-390  Campo Grande – MS
Fone: (67) 3389-6700
E-mail: germipasto@germipasto.com.br
Site: www.germipasto.com.br

13. SAFRASUL SEMENTES
R. Carlos Henrique Spengler, 1.056 - 
Pólo Empr. Miguel Letteriello
79018-800  Campo Grande – MS
Fone: (67) 3358-5400
E-mail: vendas@safrasulsementes.com.br
Site: www.safrasulsementes.com.br

14. SEMENTES ALVORADA LTDA.
R. Odete Tombini Collatto, 1263 – Vila 
Segredo
79140-000  Nova Alvorada do Sul - MS
Fone: (67) 3456-1158
E-mail: contato@sementesalvorada.com
Site: www.sementesalvorada.com.br

15. SEMENTES BOI GORDO
R. Jarauçu, 1.165 – Jd. Colúmbia
79018-140  Campo Grande - MS
Fone: (67) 3358-2500
E-mail: sbgordo@terra.com.br
Site: www.sementesboigordo.com.br

16. SEMENTES PONTO ALTO
R. Faride George, 360
79017-185  Campo Grande – MS
Fone: (67) 3354-5555
E-mail: vendas@sementespontoalto.com.br
Site: www.sementespontoalto.com.br

MINAS GERAIS

17. LANZA VIEIRA AGROINDL. LTDA.
R. Sargento Piloto, 118 – N. Srª. de Fátima
39402-213  Montes Claros – MG
Fone: (38) 3213-1112
E-mail: lanzavieira@uol.com.br
Site: www.lanzavieira.com.br

18. SEMENSOL SEMENTES
Rodovia BR 452, Km 62
38430-000  Tupaciguara – MG
Fone: (34)3281-4818
E-mail: semensol@bol.com.br
Site: www.semensol.com.br

SÃO PAULO

19. AGROSALLES COM. DE SEMENTES 
LTDA.
R. das Papoulas, 180 – Jd. das Bandeiras
13050-084  Campinas – SP
Fone: (19) 3227-2066
E-mail: contato@sementesagrosalles.com.br
Site: www.agrosalles.com.br

20. CAROL – COOP. DOS AGRIC. DA 
REG. DE ORLÂNDIA
R. Seis, nº. 1.676 - C.P. 55
14620-000  Orlândia – SP
Fone: (16) 3820-1000
E-mail: sementes@carol.com.br
Site: www.carol.com.br

Sócios
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21. FACHOLI PROD., COM. E IND., IMP. 
E EXP. LTDA.
R. Arnaldo Losano, s/nº. - Vl. Adorinda - C.P. 01
19360-000  Santo Anastácio – SP
Fone: (18) 3263-9000
E-mail: facholi@facholi.com.br
Site: www.facholi.com.br

22. MARANGATÚ SEMENTES LTDA.
Rodovia Anhanguera, Km 313 - C.P. 636
14001-970  Ribeirão Preto – SP
Fone: (16) 3969-1159
E-mail: marangatu@marangatu.com.br
Site: www.marangatu.com.br

23. OUROFINO AGRONEGÓCIO LTDA.
Rod. Anhanguera, Km 292 -  Lagoinha
14140-000  Cravinhos – SP
Fone: (16) 3951-8424
E-mail: ourofino@ourofinosementes.com.br
Site: www.ourofino.com

24. PASTOBRAS SEMENTES LTDA.
R. Peru, 1.780 – Vila Mariana
14075-310  Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 2111-1500
E-mail: pastobras@pastobras.com.br
Site: www.pastobras.com.br

25. SEMEMBRÁS SEMENTES
Rodovia Assis Chateaubriand, Km 280 - 
C.P. 27
16300-000  Penápolis – SP
Fone: (18) 3653-2727
E-mail: semembras@semembras.com.br
Site: www.semembras.com.br

26. SEMENTES GASPARIM PROD. COM. 
IMP. E EXP. LTDA.
Rodovia Raposo Tavares, Km 582,65 – 
Guaiçara - C.P. 84
19300-00  Presidente Bernardes – SP
Fone: (18) 3262-9100
E-mail: gasparim@gasparim.com.br
Site: www.gasparim.com.br

27. SEMENTES JC MASCHIETTO LTDA.
R. Itápolis, 140 - Vila Santa Cecília
16300-000  Penápolis - SP
Fone: (18) 3652-1260
E-mail: contato@jcmaschietto.com.br
Site: www.jcmaschietto.com.br

28. SEPROTEC COM. PROD. TEC. DE 
SEMENTES LTDA.
R. Guará, 1.756
14075-510  Ribeirão Preto – SP
Fone: (16) 3615-9090
E-mail: seprotec@seprotec.com.br
Site: www.seprotec.com.br

29. SOESP - SEMENTES OESTE PAULISTA
Rodovia Raposo Tavares, 569
19063-005  Presidente Prudente – SP
Fone: (18) 3902-9999
E-mail: soesp@uol.com.br
Site: www.sementesoesp.com.br

30. WOLF SEEDS DO BRASIL S/A
R. Paulo Padovan, 81 – Pq. Indl. Tanquinho
14075-680  Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 2111-0505
E-mail: wolfseeds@wolfseeds.com.br
Site: www.wolfseeds.com.br



A fim de gerar divulgação científica 
e atualização profissional para toda 
a comunidade ligada à indústria de 
sementes, a Associação Brasileira de 
Tecnologia de Sementes (ABRATES) 
promove vários cursos e eventos. 

Esta tradição em produções 
científicas na área de Sementes tem 
origem nos anos 1960. De 1967 a 1973, 
representantes do setor de sementes 
organizaram quatro Simpósios Brasileiros 
de Sementes, nas cidades de Viçosa (MG), 
Pelotas (RS), Recife (PE) e Fortaleza (CE). 
Com o aumento da procura por esse tipo 
de atividade e a crescente estruturação 
da ABRATES, criada em 1970, surgiu 
em 1979 o Congresso Brasileiro de 

Sementes (CBSementes), maior evento 
sobre tecnologia de sementes do país e 
referência na apresentação de resultados 
e tecnologia. Desde então, já foram 
realizados 17 Congressos Brasileiros 
de Sementes, com a participação 
contundente da sociedade acadêmica, 
representantes da indústria, técnicos, 
produtores e empresários de vários 
setores.

Em 2011, a Comissão Organizadora 
do CBSementes recebeu um número 
recorde de resumos. Foram 1675 
trabalhos inscritos nas seções de 
pôsteres. Cerca de 1.200 pessoas 
participaram daquela edição. 

São aguardadas cerca de 1.500 
pessoas para o XVIII CBSementes, que 
será em Florianópolis, de 16 a 19 de 
setembro de 2013. 

A programação abrange também 
o XII Simpósio Brasileiro de Patologia 
de Sementes, o VII Simpósio Brasileiro 
de Tecnologia de Sementes Florestais e 
o I Simpósio Brasileiro de Sementes de 
Espécies Forrageiras, mostrando que a 
integração entre os diversos segmentos 
é o foco do próximo Congresso. 

O evento terá como tema A 
semente na produtividade agrícola e 
na conservação de recursos genéticos. 
Faltando cerca de 120 dias para 

A Atuação da ABRATES no Setor Sementeiro no Brasil

Diretoria Atual
Presidente: José de Barros França Neto - Embrapa Soja
1° Vice-Presidente: Maria Laene Moreira de Carvalho - UFLA
2° Vice-Presidente: Francisco Amaral Villela - UFPel

Diretor Financeiro: Francisco Carlos Krzyzanowski - Embrapa Soja
Vice-Diretor Financeiro: Ademir Assis Henning - Embrapa Soja

Diretor Técnico e de Divulgação: Denise Cunha Fernandes 
Santos Dias - UFV
Vice-Diretor Técnico e de Divulgação: Gilda Pizzolante de 
Pádua - Embrapa

Conselho Fiscal – Titulares
Júlio Marcos Filho - ESALQ – USP
Roberval Daiton Vieira - UNESP
Leda Aparecida Mendonça - MAPA

Conselho Fiscal - Suplentes
Alessandro Lucca Braccini - UEM
Carmélio Ronamo Roos - APROSSUL - ABRASEM
Cláudio Cavariani - UNESP

Associação Brasileira de Tecnologia de 
Sementes

R. Jonathas Serrano, 895   Jd. Quebec   86060-220   Londrina - PR
Fone: (43) 3025-5120   (43) 3025-5223

www.abrates.org.br    abrates@abrates.com.br
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o Congresso, os organizadores já 
receberam mais de 500 inscrições, o que 
mostra a confiança dos participantes no 
trabalho dos diretores e colaboradores da 
ABRATES. “Esse número revela também 
a boa reputação do CBSementes,  graças 
ao alto nível do evento ao longo dos anos 
de realização”, avalia o diretor Financeiro 
da ABRATES, Francisco Krzyzanowski, 
também ex-presidente da Associação.

Além do Congresso, a ABRATES 
promove cursos de capacitação, 
coordena comitês técnicos e disponibiliza 
canais para que seus associados estejam 
sempre informados.

Em 2012, a entidade ofereceu, pela 
primeira vez no país, o Curso de Análise 
de Imagens de Sementes e Plântulas, 
nas instalações da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/
Esalq), em Piracicaba (SP). O curso foi 
ministrado pelos professores Silvio 
Moure Cicero (coordenador), Julio 
Marcos Filho e Francisco Guilhien Gomes 
Junior, da ESALQ, e pela professora 
Maria Laene Moreira de Carvalho, da 
Universidade Federal de Lavras (UFLA). 
“Nesta gestão, realizamos também três 
edições do Curso de Amostrador de 
Sementes e duas do Curso de Analista 
de Sementes, em parceria com a UFLA, 
sob a coordenação da 1ª vice presidente, 
Maria Laene Moreira de Carvalho. 
Vivenciamos também o recente sucesso 
do II Curso de Fisiologia de Sementes, 
ocorrido em março, em Londrina, PR, sob 
a coordenação do professor Julio Marcos 
Filho, da USP/Esalq, contando com 130 
participantes”, afirma José de Barros 
França Neto, presidente da ABRATES.

Publicações

Um fator importante para o 
desenvolvimento das atividades da 
Associação é a confiança em suas 
publicações e periódicos. Durante o 
CBSementes 2011, em Natal (RN), a 
Editora ABRATES lançou o Manual de 
Procedimentos de Análise de Sementes 

Florestais, publicação de reconhecido 
valor para os profissionais e estudantes 
que pesquisam e produzem sementes 
florestais nativas. 

Em outubro de 2012, a Editora 
ABRATES publicou a terceira edição 
revisada e atualizada do Guia de 
Inspeção de Campos para Produção de 

Sementes, uma reimpressão autorizada 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), que apresenta 
procedimentos, processos e técnicas, 
padronizados e uniformizados, que 
conduzem para a aplicação das Boas 
Práticas Agrícolas na produção de 
sementes, garantindo a qualidade e a 
identidade das cultivares.

Relação dos simpósios e dos congressos brasileiros de sementes ocorridos 
no Brasil entre 1967 e 2011
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Além disso, a ABRATES mantém 
dois periódicos: o Informativo ABRATES, 
quadrimestral, e o Journal of Seed 
Science (JSS), conhecido desde 1979 
como Revista Brasileira de Sementes 
(RBS). “Uma das primeiras e principais 
metas da Diretoria da ABRATES na gestão 
2011-2013 era a de internacionalizar a 
RBS, o que foi concretizado a partir do 
início de 2013, com a edição do Journal 
of Seed Science. Esse foi o maior desafio 
até agora encontrado pela Diretoria e foi 
fruto de intensa dedicação das Diretoras 
Técnicas e de Divulgação Denise Dias 
e Gilda Pádua”, revela França Neto. A 
publicação é trimestral e tem o objetivo 
de divulgar artigos, notas científicas e 
revisões de trabalhos relacionados à 
ciência e à tecnologia de sementes. 

O constante aprimoramento da 
revista JSS está entre as principais 
metas da ABRATES para os próximos 
anos, especialmente para melhorar sua 
classificação no ranking de periódicos 
Qualis CAPES. Um dos requisitos é que 
a revista esteja indexada pela Thomson 
Reuters (ISI). “Para obter tal indexação, 
é necessário utilizar estratégias para 
aumentar a visibilidade dos artigos e 
elevar o seu fator de impacto, índice já 
estabelecido como critério de avaliação 
das publicações científicas”, revela a 
editora Denise Dias. 

A adaptação permitiu que 
a tradicional Revista RBS fosse 
internacionalizada e encontrada entre 
os indexadores estrangeiros. Desde o 
início de 2013, a partir da edição nº 
35, todos os artigos são publicados em 
inglês. “Essa é uma das exigências para 
a internacionalização que também 
possibilita a indexação da revista pelo 
ISI, o que elevará o fator de impacto e 
a visibilidade das nossas pesquisas”, 
afirma a editora Gilda P. Pádua. 

O JSS conta com 1.778 artigos em 
todos os seus números. Segundo as 
editoras, a publicação em português 
restringia o alcance e a visibilidade 
dessas pesquisas. 

A pesquisa em Ciência e 
Tecnologia de Sementes no Brasil tem 
conquistado reconhecimento e respeito 
internacional. A demanda por divulgação 
internacional de conhecimentos sobre 
diversos aspectos da produção gerados 
pela pesquisa brasileira, tecnologia e 
qualidade de sementes têm crescido 
substancialmente. “Nas três últimas 
edições dos Congressos de Sementes 
promovidos pela ISTA (International 
Seed Testing Association), a contribuição 
científica de trabalhos realizados no 
Brasil ocupa o 1º lugar quanto ao número 
de trabalhos apresentados. Esses fatos 
comprovam a concreta contribuição e o 
destaque do setor brasileiro de sementes 
na geração de Ciência e Tecnologia 
internacionalmente” avalia França Neto.

ABRATES – 43 ANOS

Em setembro de 2013, a ABRATES 
completará 43 anos e deve continuar 
ampliando seus domínios em Ciência e 
Tecnologia de Sementes. 

O presidente França Neto revela 
algumas das ações previstas para o 
futuro da Associação: “Continuaremos 
promovendo os Cursos de Fisiologia, 
de Amostrador e de Analistas de 
Sementes. Os Simpósios de Patologia 
de Sementes, de Sementes Florestais 
e de Sementes de Espécies Forrageiras 
continuarão dentre as prioridades da 
ABRATES. Esses Simpósios são frutos 
dos esforços e planejamento de três 
Comitês Técnicos da entidade: o de 
Patologia de Sementes, o de Sementes 
de Espécies Florestais e o de Sementes 
de Espécies Forrageiras Tropicais e 
Temperadas, esse último recentemente 
reativado. Outros Comitês Técnicos 
serão reestabelecidos à medida que 
forem demandados trabalhos referentes 
aos mesmos, como por exemplo os 
Comitês de Vigor, de Germinação, de 
Tetrazólio, dentre outros. Esses Comitês 
poderão atuar em consonância com o 
MAPA, visando as constantes revisões 

das Regras para análise de Sementes. 
Além disso, a Editora ABRATES está 
finalizando mais um importante livro 
de tecnologia de produção de sementes 
de espécies florestais a ser lançado em 
breve: Sementes Florestais Tropicais. 
Esse trabalho é fruto de esforços dos 
membros do Comitê de Sementes 
Florestais. Será publicada também uma 
nova edição do livro Vigor em Sementes: 
Conceitos e Testes, que é considerada a 
bíblia dos procedimentos dos principais 
testes de vigor em sementes. Com todas 
essas atividades previstas, pretende-se 
também aumentar o quadro de associados 
da ABRATES, conforme já vem ocorrendo 
nos últimos anos, contemplando as três 
classes de associados existentes: pessoas 
físicas, jurídicas e estudantes. Pretende-
se aumentar ainda mais o número de 
produtores de sementes associados à 
ABRATES, pois a meta principal da nossa 
Associação é levar a esse segmento 
tecnologias de produção e de análise de 
sementes com a mais elevada qualidade”, 
finaliza o presidente França Neto.

Saiba mais sobre a ABRATES

Fundada em 1970, a ABRATES é 
uma organização sem fins lucrativos 
que visa impulsionar o desenvolvimento 
de tecnologias para o aprimoramento 
da produção de sementes no país. 
Incentivar a publicação de trabalhos 
técnicos e científicos, a divulgação de 
resultados de pesquisas em tecnologia 
de sementes e a atualização tecnológica 
dos profissionais de sementes figuram 
entre os principais objetivos da ABRATES. 
Acesse www.abrates.org.br.
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