
Reunião do Comitê de Tratamento de Sementes da Abrasem 

São Paulo/SP – 22/10/14 

AGENDA POSITIVA 

 

1) Abertura: Paulo 

2) Apresentação das diretrizes de antitruste; 

3) Leitura da memória da última reunião e pontos da agenda positiva 

a. Foi questionado se o tema “resíduos de embalagens” estaria no âmbito 

deste comitê. Foi mencionado que este tema já vinha sendo trabalhado 

pelo comitê de boas práticas da Abrasem e ficou decidido que este tema 

permaneceria dentro do Boas. 

4) Eleição do Coordenador e Vice 

a. Coordenador: Cássio Camargo (APPS) 

b. Vice-Coordenador: Sérgio (Dupont-Pioneer) 

5) Manual de Tratamento de Sementes 

a. Foi criado um sub-grupo para trabalhar na produção desse material, 

formado por: Cássio (APPS), Diego (Dow), Adriana (Bayer), Sérgio 

(Pioneer). 

b. Cássio ficou de compartilhar a versão traduzida para o português do Guia 

de Tratamento de Sementes da ASTA; 

c. Sérgio ficou responsável por fazer uma primeira revisão do draft até o dia 

10 de novembro. Essa revisão será compartilhada para revisão dos 

demais membros por 2 dias; 

d. Volta para o Cássio até 17/11 para que seja consolidado um material para 

apreciação do MAPA/ANVISA/IBAMA. 

6) Legislação para tratamento de sementes 

a. Pendências:  

i. Cadastramento de unidades de tratamento; 

ii. Responsabilizar o último a ter acesso às sementes com relação ao 

tratamento/qualidade das sementes; 

iii. Após o tratamento, deve ser emitido novo boletim de análise de 

qualidade. 

b. Sugestão: fazer uma apresentação para o distribuidor com orientações 

sobre a questão da violação da sacaria; 

i. Documento/Aviso com uma orientação ou esclarecimento para o 

revendedor sobre a questão da violação da sacaria para ir 

juntamente com o produto. 

c. Nota Técnica sobre sementes de soja: deve ser revogada!! 

d. Monitoramento das ações da CSM com relação às normativas sobre 

tratamento de sementes para não sermos pegos de surpresa. 



e. Questão: Onde entram os biológicos? Há normativas para eles? Seria 

interessante que no momento do registro do produto houvesse 

informações sobre reação à produtos de tratamento de sementes (lista). 

7) Apuração de TSI 

a. Levantamento de dados realizado pela APPS para conhecer quais 

produtos as empresas vem utilizados para tratamento de sementes 

(fungicida/inseticida) em soja e milho. 

b. Cássio está organizando esse levantamento a ser realizado com as 

associadas da APPS. Pediu sugestões aos membros do comitê sobre quais 

produtos vêm sendo utilizados. 

 


