
9
9
7
7
2
4
4
6
-
8
6
3
0
1
5
8

9
9
7
7
2
4
4
6
-
8
6
4
9
1
5
6

9
9
7
7
2
4
4
6
-
8
6
5
7
1
5
3

IS
SN

 2
44

6-
86

49

Anuário Brasileiro de

Brazilian Seed Yearbook



Líder mundial em seleção óptica.

As selecionadoras ópticas SANMAK B 
MultiVision da Bühler utilizam as melhores 
tecnologias para remoção de sementes 
defeituosas e outros materiais.

 
 
www.buhlergroup.com/sanmak

  
SANMAK B
Maximiza a 
pureza e a 
qualidade das 
suas sementes. 

Innovations for a better world.
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de ouroGRÃOS
A SEMENTE É O COMEÇO DE TUDO. 

No agronegócio, sem ela, não haveria co-
lheita, produção, alimento, matéria-prima. 
Seja no ambiente dos grãos ou das horta-
liças, seja nas florestas ou nas pastagens, 
seja na fruticultura ou nos chás e temperos, 
onde alguém estiver se dedicando a uma 
atividade primária, a preocupação com a 
semente, o insumo primordial, deve estar 
sempre na pauta do dia. E isso vale com ain-
da mais ênfase em um país altamente iden-
tificado com a produção rural como o Brasil.

Por isso, acompanhar com o máximo de 
empenho as perspectivas anuais de produção 
de sementes, para todos os setores, é talvez a 
missão mais estratégica em termos nacionais. 
Isso envolve pesquisa e segurança alimentar e 
de abastecimento em matérias-primas indis-
pensáveis no ritmo de vida contemporâneo. O 
Anuário Brasileiro das Sementes 2019, dan-
do continuidade a um esforço editorial para 
oferecer olhar macro sobre esse segmento, 
contribui para, de forma objetiva e sintética, 
dimensionar essa área.

O cenário de produção nas diversas re-
giões brasileiras revela uma certa estabili-
dade em termos de volumes. Num primei-
ro momento, o setor sementeiro ajusta suas 
projeções e seu desempenho ao compor-
tamenteo do agronegócio comercial e ex-
portador como um todo. Não só para não 
deixar que falte semente, que falte esse in-
sumo, o que implicaria em uma grave de-
pendência ou limitação, mas também para 
que não sobre demais, porque, nesse caso, 
o mercado ficaria saturado.

Ao mesmo tempo, o Brasil mira com in-
teresse crescente o mercado internacional, 
hoje com a exportação significativa de in-
sumo de algumas espécies, como as forra-
geiras, nicho em que a pesquisa nacional 
detém a ampla proeminência em termos 
globais. Afora isso, o setor de sementes, pela 
sua complexidade e por envolver, justamen-
te, a segurança alimentar e os licenciamen-
tos, também requer uma estrutura constan-
temente sendo modernizada. Ela precisa 
estar em sintonia fina com o mundo inteiro.

O Anuário dedica atenção específica a al-
gumas das espécies de sementes que cons-
tituem carro-chefe na produção e na co-
mercialização. A soja, que ocupa de forma 
pontual a maior área de cultivo de grãos no 
País, é, naturalmente, a que também lidera 
o ranking em volume de sementes. Outros 
cereais, como milho, arroz, trigo, bem como 
forrageira tropical, entre outras, além dos 
segmentos de espécies florestais e de hor-
taliças, têm ocupado espaços cada vez mais 
signficativos nas diversas regiões.

Num primeiro momento, a região Sul 
apresenta uma das melhores estruturas 
para a produção de sementes. No entanto, 
o Sudeste e o Centro-Oeste, bem como al-
gumas áreas específicas do Nordeste e do 
Norte, também têm procurado estabelecer 
produção de sementes adaptada a suas re-
alidades em termos de clima e de solo. No 
conjunto, o Brasil revela-se um enorme par-
que sementeiro, sempre antecipando, ou 
buscando vislumbrar, as safras agrícolas 
que virão no futuro. Uma boa leitura!
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Goldengrains

EVERYThING STARTS FROM ThE SEED. Without it, in agribusi-
ness there would be no harvest, no production, no food or raw material. 
Whether in the environment of grains and vegetables, or forests and pas-
turelands, or in fruit farming, teas and spices, where there is someone de-
voted to a primary activity, the concern with the seed, as an essential in-
put, should always be on their agenda. And this is all too important in a 
country like Brazil, highly identified with rural production.

Therefore, keeping a real close watch on the perspective of annu-
al seed production, of all sectors, is perhaps the most strategic area 
in national terms. This involves research and food safety, besides the 
supply of raw materials, indispensable to the present day life rhythm. 
The 2019 Brazilian Seed Yearbook, giving continuity to its editorial ef-
fort to offer a macro look on the segment, contributes in objective 
and synthetic form towards dimensioning this area. 

The production scenario across the different Brazilian regions 
reveals certain stability in terms of volumes. At a first moment, the 
seed sector adjusts its projections and its performance or com-
mercial and exporting agribusiness as a whole. It is not just to pre-
vent any shortage of this input, the seed, which would imply in a 
serious dependence or limitation, but equally to prevent any sur-
pluses, which saturate the market. 

At the same time, Brazil is increasingly keeping an eye on the in-
ternational scenario, now with significant exports of some species, 
like forage crops, a niche in which our national research works detain 
a vast prominence in global terms. Apart from this, the seed sector, 
for its complexity and for involving food safety concerns and licens-
ing, requires a structure that is constantly going through a moderniz-
ing process. It must be in tune with the entire world. 

The yearbook devotes specific attention to some types of seeds, 
which are the flagship of Brazil’s production and commercialization 
works. Soybean, to which the biggest planted area is devoted in the 
Country, is, of course, the crop that leads the volume of seeds. Oth-
er cereals, like corn, rice, wheat, tropical forage, among others, as 
well as the forestry and vegetable segments, have become an in-
creasingly activity in the different regions.

At a first look, the South region boasts one of the best seed produc-
ing structures. Nonetheless, the Southeast and Center-West, as well 
as some specific regions in the Northeast and North, have also imple-
mented seed producing activities, adapted to their reality in terms of 
climate and soil. As a whole, Brazil is a vast seed producing field, always 
anticipating or spotting agricultural crops for the near future.

Happy reading!
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Até o final de 2019 deve ser revisto o Decreto nº 5.153, de julho de 2004, 
que regulamenta a  Lei de Sementes e Mudas em âmbito nacional

ANTES DE SER SEMEADA NAS LAVOURAS 
brasileiras, a semente passa por várias eta-
pas que reforçam a importância do insumo 
para a agricultura nacional. Uma amostra 
são as 30.638 inscrições e os credenciamen-
tos concedidos pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por in-
termédio do Registro Nacional de Sementes 
e Mudas (Renasem). É por intermédio des-
se serviço que os interessados habilitam-
-se a exercer diversas atividades no setor 
sementeiro. A produção de sementes das 
principais culturas foi estimada em 11,089 
milhões de toneladas para a safra 2017/17 e 
para o ciclo 2017/18. 

As habilitações concedidas pelo Mapa 
são para comerciantes de mudas e semen-
tes, responsáveis técnicos, produtores de 
mudas e sementes, armazenadores, be-
neficiadores, reembaladores, laboratórios, 
certificadores e amostradores. O maior nú-
mero de inscritos é de comerciantes de 
mudas e de sementes (15.457), responsá-
veis técnicos (4.914), produtores de mudas 
(4.663), produtores de sementes (2.200), 
armazenadores (1.000) e beneficiadores 
(801). O Estado de Minas Gerais reúne o 
maior número de comerciantes (3.662) e de 
produtores de mudas (1.424).

Informações sobre a utilização de siste-
mas do Mapa e sobre a legislação de semen-

SetOR Reúne 30.638 hAbilitAçõeS 
cOncedidAS PelO MiniStéRiO dA AGRicultuRA

A semente da 
fARtuRA

tes e mudas são solicitadas nos eventos do 
setor produtivo, que contam com participa-
ção da coordenadora-geral de Sementes, 
Mudas e Proteção de Cultivares do Mapa, 
Virgínia Carpi. Ainda são promovidas dis-
cussões sobre pontos considerados impor-
tantes e sobre a elaboração de normas es-
pecíficas. Conforme Virgínia, a prestação de 
informações por parte do Mapa e do setor 

regulado pode ser mais completa e funcio-
nal, visando subsidiar inclusive a tomada de 
decisões estratégicas. 

Virgínia considera oportuna a ade-
quação do Regulamento de Sementes 
e Mudas à realidade do setor produtivo, 
tendo em vista a sua dinâmica, no senti-
do de promover o desenvolvimento sus-
tentável da agropecuária, a segurança e 
a competitividade de seus produtos. Por 
esse motivo, encontra-se em processo de 
revisão o Decreto nº 5.153, de 23 de ju-
lho de 2004, que regulamenta a Lei de Se-
mentes e Mudas. A expectativa é concluir 
a revisão até o final de 2019. 

As informações e os dados dos siste-
mas oficiais e dos registros do Mapa serão 
utilizados para nortear o trabalho de atu-
alização do regulamento, com o objetivo 
de promover a modernização e a desbu-
rocratização no setor de sementes e mu-
das. Também há o propósito de equilibrar 
o foco entre a fiscalização dos processos 
de qualidade do produto final, e otimizar 
a força de trabalho e a gestão de compe-
tências. A medida ainda busca aprimorar 
o processo de certificação de sementes e 
mudas, coibir a produção e a comercializa-
ção de produto ilegal e assegurar garantias 
de identidade e de qualidade das semen-
tes e mudas disponibilizadas no Brasil.

Fonte: Registro Nacional de Sementes e Mudas 
(Renasem)/Mapa, julho de 2019.

ETAPAS  •  Steps
InscrIções e credencIamentos 
do setor de semente e mudas
   AgenteS Registros
Amostradores 413
Armazenadores 1.000
Beneficiadores 801
Certificadores com produção própria 208
Comerciantes 15.457
Entidades certificadoras 27
Laboratórios de mudas 9
Laboratórios de sementes 147
Laboratórios oficiais de mudas 6
Laboratórios oficiais de sementes 14
Laboratórios oficiais do Mapa 5
Produtores de mudas 4.663
Produtores de sementes 2.200
Reembaladores 774
Responsáveis técnicos 4.914



bEFORE SOwING, bRAZILIAN SEEDS go 
through several processes that reinforce the 
importance of this input for our national agri-
culture. This fact is corroborated by the 30,638 
registrations and licenses granted by the Min-
istry of Agriculture, Livestock and Food Sup-
ply (Mapa), through the National Seeds and 
Seedlings Registry (Renasem). It is through 
this service that interested people qualify for 
performing several activities in the seed sec-
tor. The production of seeds of all major crops 
was estimated at 11.089 million tons for the 
2017/17 and 2017/18 growing seasons. 

The licenses granted by the Mapa are 
for seed and seedling traders, technicians in 
charge, seed and seedling producers, ware-
housing agents, processors, repackagers, 
laboratories, certifiers and sample providers. 
The biggest number of registrations are seed 
and seedling traders (15,457), technicians 
(4,914), seedling producers (4,663), seed pro-
ducers (2,200), warehousing agents (1,000) 
and processors (801). The State of Minas Gerais 
comprises the biggest number of traders 
(3,662) and seedling producers (1,424).

Information on the use of the Mapa systems 
and on seed and seedling legislation are great-
ly demanded at the events of the productive 
sector, which count on the participation of the 
General Seed, Seedling and Cultivar Protection  
Coordinator, Virgínia Carpi, from the Mapa. 

SectOR cOMPRiSeS 30,638 
licenSeS GRAnted by 

the MiniStRy Of AGRicultuRe

There are also debates on matters deemed 
important and on the creation of specific stan-
dards. According to Virgínia, information from 
the Mapa and from the official sector proves to 
be more precise and functional, with an eye on 
lending support to strategic decisions. 

Virgínia considers it important to adjust 
the Seeds and Seedlings Regulation  to the 
reality of the supply chain, in view of its dy-
namics, towards promoting sustainable de-
velopment of agriculture, product safety 
and competitiveness. For this reason, a revi-
sion process is going on Decree nº 5.153, of 23 
July 2004, which governs the Seed and Seed-
ling Law. The expectation is for the conclu-
sion of this revision by the end of 2019.

Information and data of official systems 
and registrations with the Mapa will be used 
to guide the work intended to update the reg-
ulations, with the aim to promote the mod-
ernization and the removal of red tape from 
the sector of seeds and seedlings. There is 
also the purpose to balance the focus be-
tween process inspection and quality of final 
product, whilst maximizing the  workforce 
and administrative competence. The mea-
sure equally intends to improve the seed and 
seedling certification process, curb the pro-
duction and trade of illicit products and en-
sure identity and trade guarantees of all seed 
and seedlings available in Brazil.

Decree 5.153, of July 2004, which governs the national 
Seed and Seedling Law, is supposed to be reviewed by the end of 2019

SeedS of plenty
In

or
 A

g.
 A

ss
m

an
n

12

A SLC Sementes, marca respaldada pela 
qualidade da SLC Agrícola, agora fará 
parte do dia a dia de quem quer crescer 
no agronegócio e estar sempre por dentro 
das inovações. Confi ra o nosso novo site, 
um portal com informações completas 
sobre o mercado de sementes, tendências 
tecnológicas e as mais avançadas técnicas 
de cultivo. Tudo o que você precisa saber, 
em um único lugar, onde você estiver. 

Notícias e informações exclusivas.

Atualizações constantes sobre o mercado.

Divulgação de novos produtos e tecnologias.

Calendário de eventos do agronegócio.

Dados técnicos das inovações SLC Sementes.

Dicas para aumento de produtividade.

E muito mais.

WWW.SLCSEMENTES.COM.BR

AS NOVIDADES
DO AGRONEGÓCIO
SEMPRE AO SEU LADO, 
ONDE VOCÊ ESTIVER.

AF10266_ANÚNCIO_site slcsementes 200x270.indd   1 8/1/19   4:27 PM

Fonte: Próton, julho de 2019.

PARTICIPAÇÃO
•  Share
InscrIções no regIstro 
nacIonal de cultIvares (rnc)
   gRUpoS números de registros
Ornamentais 14.918
Grandes culturas 9.290
Olerícolas 8.925
Florestais  2.791
Frutíferas 1.629
Forrageiras 495
Outros                           1.268
totAl 39.316

Fonte: Próton, julho de 2019.

CONVENCIONAIS e GM
•  Conventional and GM
InscrIções no regIstro
nacIonal de cultIvares (rnc)
   MAteRIAIS números de registros
Convencionais 35.763
Geneticamente modificados 3.553

Fonte: Próton, julho de 2019.

MODIFICADOS
•  Modified
cultIvares genetIcamente 
modIfIcadas no rnc
   eSpécIeS números de registros
Algodão 103
Cana-de-açúcar 2
Eucalipto 1
Feijão 1
Milho 1.930
Soja 1.516



o progresso 
GeRMinA

O SETOR SEMENTEIRO É UM DOS 
maiores suportes da agricultura brasileira. 
Os campos de sementes das principais es-
pécies plantadas no País ocuparam 3,051 
milhões de hectares na safra 2017/17 e no 
ciclo 2017/18. A produção de sementes foi 
estimada em 11,089 milhões de toneladas 
para os dois períodos, de acordo com da-
dos do Sistema de Gestão da Fiscalização 
(Sigef), do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa). 

Até julho de 2019, a área destinada aos 
campos totalizava 2,780 milhões de hec-
tares para a etapa 2018/18 e para a fase 
2018/19. O volume estimado somava 9,765 
milhões de toneladas para as duas safras 
em andamento. A soja é a espécie mais 

produzida no País, com o volume calcula-
do em 8,221 milhões de toneladas nas sa-
fras 2017/17 e 2017/18. É seguida pelas se-
mentes de milho, trigo, forrageira tropical, 
aveia preta, arroz, feijão e algodão, entre 
outras. A produção média de sementes é de 
1,99 tonelada por hectare, variando de 0,80 
a quatro toneladas por hectare. 

Ao longo dos últimos anos, o setor de 
sementes tem passado por mudanças sig-
nificativas, relata Virgínia Carpi, coordena-
dora-geral de Sementes, Mudas e Proteção 
de Cultivares do Mapa. Como exemplo, ela 
aponta a demanda crescente por sementes 
acondicionadas em big bags, a verticaliza-
ção da produção e a fusão entre empresas. 
O que requer a atualização periódica das 

normas que dispõem sobre o Sistema Na-
cional de Sementes e Mudas (SNSM), para 
que sejam adequadas à realidade do setor.

O plantio de sementes é controlado pe-
los obtentores das cultivares através das 
autorizações de produção e de comerciali-
zação concedidas aos sementeiros, escla-
rece o engenheiro agrônomo Alexandre Le-
vien, diretor da Fundação Pró-Sementes, 
de Passo Fundo (RS). As autorizações são 
ajustadas para que não ocorra sobra de se-
mentes, provocando a desvalorização do 
produto. Os obtentores concorrem entre 
si em busca do desenvolvimento de novos 
materiais que ofereçam algum diferencial, 
como resistência (a doenças, insetos e her-
bicidas) e tolerância à seca.

Em outra etapa, o mercado exige cada 
vez mais sementes de qualidade. Os agri-
cultores procuram comprar sementes 
com melhor qualidade fisiológica, ou 
seja, que expressem germinação e vigor 
elevados. “Os sementeiros que não aten-
derem à demanda por qualidade estão 
fadados ao insucesso na atividade”, diz 
Levien. De maneira geral, conforme o di-
retor, os sementeiros ofertam lotes qua-
lificados. Também houve investimentos 
em novas e modernas Unidades de Be-
neficiamento de Sementes (UBS).

A maior dificuldade é enfrentada na 
comercialização de algumas semen-
tes, destaca Levien. Hoje, por exemplo, 
a oferta de semente de soja é maior do 

que a demanda, acirrando a disputa pela 
clientela. “Os produtores que não pos-
suem área comercial bem-desenvolvida 
e treinada tendem a ter dificuldades de 
vender as sementes”, frisa. A oleaginosa 
também é a mais afetada pela pirataria.

O Brasil está bem-posicionado em re-
lação às demais nações produtoras de 
sementes no mundo. A indústria semen-
teira que atua no País é pujante e não 
perde para a de nenhum outro conti-
nente, compara Levien. Várias empresas 
multinacionais estão realizando grandes 
investimentos no setor sementeiro brasi-
leiro. “É através da semente que se intro-
duz a maioria das tecnologias desenvol-
vidas para a agricultura”, destaca.

Produção brasileira de sementes foi estimada em 11,089 milhões de toneladas 
nas duas últimas safras consolidadas, do ciclo 2017/17 e da etapa 2017/18 

SeMente 
intROduz A 
MAiORiA dAS 
tecnOlOGiAS 
deSenvOlvidAS 
PARA A 
AGRicultuRA 

POtenciAl 
o setor sementeiro nacional movimenta o terceiro maior valor do mundo, destaca Virgínia carpi, do Mapa. nesse quesito, o 

país só perde para os estados Unidos e para a china. “o Brasil é consumidor e gerador de tecnologias no campo”, ressalta. está 
habilitado para certificar sementes para fins de exportação pelas regras da Associação de Agências oficiais de certificação de Se-
mentes (Aosca), da organização para a cooperação e Desenvolvimento econômico (ocDe), do Mercosul e da União europeia.

cerca de 29% das sementes produzidas no território nacional são certificadas, de acordo com os registros do sistema do Mapa. 
“Isso demonstra o grande potencial para o incremento da certificação voltada aos mercados interno e externo”, observa Virgínia. 
também há espaço para aumentar a exportação de sementes de diferentes espécies. Inclusive de milho, pois o país oferece con-
dições para a produção de sementes em épocas em que a multiplicação não é viável em outras nações.
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ThE SEED SECTOR IS ONE OF the pillars 
of Brazilian agriculture. The seed fields of the 
Country’s main crops occupied 3.051 million 
hectares in the 2017/17 and 2017/18 growing 
seasons. Seed production was estimated at 
11.089 million tons in the two seasons, accord-
ing to data released by the Inspection and Man-
agement System (Sigef), of the Ministry of Agri-
culture, Livestock and Food Supply (Mapa).

Until July 2019, the area devoted to the 
seed fields amounted to 2.780 million hect-
ares for the 2018/18 and 2018/19 crop years. 
The estimated volume reached 9.765 million 
tons for the two ongoing crops. Soybean is 
the most produced crop in the Country, with 
a volume calculated at 8.221 million tons in 
the 2017/17 and 2017/18 growing seasons. 
It is followed by such seeds as corn, wheat, 
tropical forage, black oats, rice, bean and 
cotton, among others. Average seed produc-
tion reaches 1.99 tons per hectare, varying 
from 0.80 to four tons per hectare.

Over the past years, the seed sector has 
experienced significant changes, says Virgí-
nia Carpi, general coordinator of Mapa’s de-
partment for the protection of  Seeds, Seed-
lings and Cultivars. As an example, she refers 
to the growing demand for seeds packed in 
bags, production verticalization and compa-
ny mergers. A fact that requires an updating 
of the standards that regulate the National 
Seeds and Seedlings System (NSSS), thus ad-
justing them to the reality of the sector. 

Seed hAS intROduced MOSt 
technOlOGieS develOPed fOR AGRicultuRe

Seed planting is controlled by the cultivar 
obtainers through production and commer-
cialization authorizations granted to seed pro-
ducers, says engineer Alexandre Levien, di-
rector at National Program for Strengthening 
Family Agriculture (Pronaf)-Seed Foundation, 
in Passo Fundo (RS). All authorizations are ad-
justed in order to avoid seed surpluses, which 
could press down the prices of the seeds. Seed 
obtainers compete in search of the develop-
ment of new materials that make a difference, 
like resistance to diseases, insects and herbi-
cides and tolerance to drought conditions. 

On the other hand, the market increas-
ingly requires seeds of high quality. The farm-
ers always try to purchase seed with the best 
physiological qualities, that is, which express 
a high degree of germination and vigor. “The 
seed producers who do not care about qual-
ity are likely to fail in their activity”, says Levi-
en. In general, according to the director, the 
seed producers supply batches of high quality. 

brazilian seed production was estimated at 11.089 million tons in the two 
previous growing seasons consolidated in crop years 2017/17 and 2017/18

Progress GerminAteS

POtentiAl
the national seed sector is the third biggest in the world, stresses Virgínia carpi, from the Mapa. In this score, the country 

comes only after the United States and china. “Brazil is a generator and consumer of crop field technologies”, she insists. the 
country is qualified to certify seeds for the purpose of exportation, in line with the Association of official Seed certifying Agencies 
(AoScA), of the Mercosur and european organization for economic cooperation and Development (oecD).

About 29% of the seeds produced in the national territory are certified, in accordance with the registers of the Mapa system. 
“this attests to the huge potential for more certifications focused on the domestic and foreign markets”, observes Virgínia. there 
is also room for bigger seed exports of different species. even for the shipment of corn seed for the production of seeds in periods 
when propagation is not viable in other countries. 

There have equally been investments in mod-
ern Seed Processing Units (MSU).

The biggest difficulties take place at the 
commercialization of some seeds, says Levi-
en. Currently, for example, soybean seed 
supplies outstrip demand, resulting into 
tight competition for buyers. “Those farm-
ers who do not possess a well-developed 
and trained commercial department tend 
to face difficulties when it comes to selling 
their seeds”, he explains. The oilseed is also 
the most targeted by piracy. 

Brazil occupies an enviable position 
compared to the other nations where seeds 
are produced. The seed industry that oper-
ates in the Country is very strong and does 
not lose ground to any other continent, 
compares Levien. Many multinational com-
panies are making huge investments in the 
seed sector in Brazil. “It is through the seed 
sector that most agricultural technologies 
are introduced in the Country”, he clarifies.
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DISPONIbILIDADE  •  Availability
Produção brasIleIra de sementes de todas as categorIas – últImas safras

Fonte: Sistema de Gestão da Fiscalização (Sigef)/Mapa, julho de 2019. – Status: Recebido, aprovado e homologado.

 2018/2018 2018/2019 total
Área (ha) 693.089,25 2.087.702,95 2.780.792,20
Produção (t) 2.648.898,27 7.117.071,77 9.765.970,04
 2017/2017 2017/2018 total
Área (ha)  694.494,42 2.357.099,87 3.051.594,29
Produção (t) 2.272.304,73 8.817.461,52 11.089.766,25



 A base da
lAvOuRA

A SOJA É O CARRO-ChEFE DO SETOR 
sementeiro brasileiro, pelo menos em área 
plantada e volume produzido. Os campos 
de sementes da oleaginosa somaram 2,109 
milhões de hectares nas duas safras do ci-
clo 2017/18, cerca de 70% do total declara-
do no Sistema de Gestão da Fiscalização (Si-
gef), do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa). O volume de se-
mentes foi estimado em 8,221 milhões de 
toneladas, quase 75% da quantia total das 
espécies mais cultivadas. 

O segundo maior resultado é obtido pela 
semente de milho, com área de 233,943 mil 
hectares e produção de 834,605 mil tonela-
das, no ciclo em destaque. As posições se-

guintes são ocupadas pelas sementes de 
trigo, com área de 171,384 mil hectares e es-
timativa de 567,556 mil toneladas, e de for-
rageira tropical, com área de 238,340 hec-
tares e produção de 295,058 toneladas. O 
volume é estimado, porque depende das 
condições durante o desenvolvimento da 
planta e também do beneficiamento, que 
segue critérios definidos para garantir as ca-
racterísticas originais do insumo. 

A aveia preta é a quinta semente mais 
produzida no País. O plantio da espécie 
está concentrado nos estados da região 
Sul. A produção chegou a 275,486 mil tone-
ladas em 2018, superando as 230,025 mil 
toneladas do ano anterior, de acordo com 

dados do sistema do Mapa. O Estado de 
Santa Catarina lidera, com 166,568 mil to-
neladas em 2018, com acréscimo de 29,478 
mil toneladas em relação ao ano anterior. 
O Rio Grande do Sul espera colher 81,397 
mil toneladas, acima das 68,024 mil tone-
ladas do ano anterior. 

A semente de aveia preta colhida no Es-
tado é mais utilizada como cobertura de 
solo para outras culturas, como a soja, 
destaca o engenheiro agrônomo Valmir 
Pavesi, secretário executivo da Associa-
ção dos Produtores de Sementes e Mudas 
do Estado de Santa Catarina (Aprosesc). 
Na safra 2019, segundo ele, a área planta-
da em Santa Catarina ficou semelhante à 

do ano anterior. A semente de aveia preta 
começa a ser colhida em novembro.

NA EUROPA O primeiro lote de 24 tone-
ladas de sementes de aveia preta foi em-
barcado pelo País em fevereiro de 2019. 
A semente convencional dessa espécie 
foi produzida pelo Instituto Agronômico 
do Paraná (Iapar) e certificada pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa). A IAPAR 61 foi importada 
pela França. Esse primeiro envio teve sig-
nificado importante para todo o comércio 
internacional de sementes a partir do Bra-
sil. O importador vai multiplicar o material 
para comercializar na França. 

Esta foi a primeira cultivar desenvol-
vida pelo Iapar, em 1993. A aveia preta 
pode ser cultivada tanto para alimenta-
ção animal quanto para cobertura ve-
getal. A planta continua sendo a preferi-
da dos produtores porque permite oito 
a nove ciclos de pastejo. Amostras da se-
mente foram enviadas para outros países 
europeus. Em 47 anos de história, o Iapar 
lançou as cultivares de aveia preta IAPAR 
61 e IPR Cabocla, as duas para uso como 
forrageira e cobertura do solo; IPR 126, 
IPR Esmeralda e IPR Suprema, de aveia 
branca forrageira; e, ainda, IPR Afrodite 
e IPR Artemis, destinadas à produção de 
grãos para alimentação humana e animal.

Espécies de sementes mais produzidas no País são as que impulsionam 
os grandes plantios agrícolas, como soja, milho, trigo e forrageiras 

SeMenteS de 
AveiA PRetA 
SÃO AS MAiS 
utilizAdAS 
PARA cObeRtuRA 
dO SOlO

OutRAS SeMenteS  
o Registro nacional de cultivares (Rnc) do Mapa somava 39.316 inscrições até julho de 2019. Desse total, 14.916 eram de cultivares 

de ornamentais, 9.290 de grandes culturas, 8.925 de olerícolas, 2.791 de florestais, 1.629 de frutíferas, 495 de forrageiras e 1.268 de ou-
tras espécies. As cultivares convencionais eram 35.763 (91%) e as geneticamente modificadas (9%). As espécies com o maior número de 
cultivares gM são milho (1.930), soja (1.516), algodão (103), cana-de-açúcar (2), feijão (1) e eucalipto (1).
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SOYbEAN IS ThE FLAGShIP of the 
Brazilian seed sector, at least as far as 
planted area and harvested volume go. 
The oilseed seed crops occupied an area 
of 2.109 million hectares in the two crops 
of the 2017/18 growing season, around 
70% of the total registered by the In-
spection Management System (Sigef), 
of the Ministry of Agriculture, Livestock 
and Food Supply (Mapa). The volume of 
the seeds was estimated at 8.221 million 
tons, nearly 75% of the total amount of 
the most cultivated species.

The second best result is achieved by 
corn seed, with an area of 233.943 thou-
sand hectares and production volume 
of 834.605 thousand tons, in the sea-
son in question.  The next positions are 
occupied by the seeds of such crops as 
wheat, with a total area of 171.384 thou-
sand hectares and estimated volume of 
567.556 thousand tons, and tropical for-
age, with an area of 238.340 hectares and 
production of 295.058 tons. The volume 
is estimated, because it depends on dif-
ferent conditions during the developing 
stage of the plants, and also on process-
ing, which complies with defined criteria 
in order to guarantee the original charac-
teristics of the crop. 

Black oats is the fifth most produced 
seed in the Country.  This species is most-
ly planted in the southern region. Pro-
duction amounted to 275.486 thousand 
tons in 2018, outstripping the 230.025 
thousand tons of the previous year, ac-
cording to data released by the Mapa. 
The State of Santa Catarina is the lead-
er, with 166.568 thousand tons in 2018, 
up 29.478 thousand tons from the pre-
vious year. Rio Grande do Sul is expect-
ing a harvest of 81.397 thousand tons, up 
some 20 thousand tons from the 68.024 
thousand tons in the previous year. 

The seed of black oats harvested in 
the State is mostly used as soil coverage 
for other crops, like soybean, says agro-
nomic engineer Valmir Pavesi, executive 
secretary of the Santa Catarina State As-

blAck OAtS ARe cOMMOnly 
uSed AS cOveR cROPS

Seed species most produced in the Country are the driving force 
behind such crops as soybean, corn, wheat and forage plants

the pillArS of
agriculture

OtheR SeedS
Mapa’s national cultivar Register (ncR) had a total of 39,316 registrations by July 2019. of this total, 

14,916 were ornamental cultivars, 9,290 big cultivars, 8,925 olericultural cultivars, 2,791 forest cultivars, 
1,629 fruit trees, 495 forage crops and 1,268 other species. conventional cultivars totaled 35,763 (91%) 
and genetically modified (9%). the species with the biggest number of gn cultivars are corn (1.930), soy-
bean (1,516), cotton (103), sugarcane (2), bean (1) and eucalyptus (1).

sociation of Seed and Seedling Produc-
ers (Aprosesc). In the 2019 crop year, ac-
cording to him, the planted area in Santa 
Catarina suffered no change from the 
previous year. Black oats seed is harvest-
ed as of early November.

IN EUROPE The first 24-ton batch of 
seeds of black oats was shipped to Eu-
rope in February 2019. The convention-
al black oats seed was produced by the 
Paraná State Agronomic Institute (Iapar) 
and certified by the Ministry of Agricul-
ture, Livestock and Food Supply (Mapa). 
The IAPAR 61 was imported by France. 
This first shipment represented a lot for 
the entire global seed trade, with Brazil 
occupying a relevant position. The im-

porter is going to propagate the seed in 
order to trade it in France. 

This was the first cultivar developed 
by the Iapar, in 1993. Black oats can be 
grown for animal food or as a cover crop. 
This plant is preferred by the farmers be-
cause it provides for eight to nine grazing 
cycles. Samples of the seed have been 
shipped to other countries in Europe. In 
its 47-year history, the Iapar launched 
the following black oats cultivars: IAPAR 
61 and IPR Cabocla, both serve the pur-
pose of cover crops or forage crops; IPR 
126, IPR Esmeralda and IPR Suprema, of 
white forage oats; and, equally, IPR Af-
rodite and IPR Artemis, destined for the 
production of grains for both animal and 
human food.
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SORTIMENTO  •  Assortment
Produção estImada de sementes 
das PrIncIPaIs esPécIes  –  todas as categorIas

Fonte: Sistema de Gestão da Fiscalização (Sigef)/Mapa, julho de 2019.  –  Status: Recebido, aprovado e homologado.

   eSpécIeS 2017/2018 2018/2019
 Área toneladas  Área toneladas
Soja 2.109.997,48 8.221.784,48 1.893.055,42    6.595.656,09
Milho 233.943,35 834.605,52 194.583,55 1.242.444,27 
Trigo 171.384,77 567.556,72 187.729,69 642.578,27  
Forrageira tropical* 238.340,06 295.058,27 201.427,89 280.247,34 
Aveia-preta 52.842,34 230.025,91 61.240,94 275.486,84 
Arroz 34.597,94 227.555,51 28.074,89 201.562,33 
Feijão 36.142,15 112.817,29 27.690,68 84.966,97 
Algodão    15.623,50 37.715,96 27.872,85 73.087,59 
Amendoim  15.122,05 75.724,96 12.487,65 71.507,21 
Aveia 13.385,21 41.344,41 15.458,59 47.934,36 
Milheto 30.139,11 38.851,09 24.320,13 29.575,64 
Cevada 10.470,80 35.443,34 10.530,82 28.723,28 
Azevém 17.363,90 21.697,15 19.612,91 23.642,06
Feijão Caupi 7.308,82    12.217,20   4.686,43    8.061,75
Milho doce      882,50            1.951,45          642,30   2.272,82
Triticale      906,10                 2.554             840       2.766,24
Centeio 416,40 1.009 862,10 1.928,70
Girassol                    78,50               84,80         225,15      236,04
Mamona 20 26              129           202
Sub-total 2.988.964,98 10.758.023,06 2.711.470,99 9.612.879,80
Outras       62.629,31      331.743,19 69.321,21 153.090,24
totAl  3.051.594,29 11.089.766,25 2.780.792,20 9.765.970,04



onde tudo 
cOMeçA

AS SEMENTES bRASILEIRAS são pro-
duzidas em maior ou em menor volume em 
16 estados de Sul a Norte do País. Dentre os 
maiores sementeiros, Goiás assumiu a li-
derança na safra 2018/19, de acordo com 
os dados do Sistema de Gestão da Fisca-
lização (Sigef), do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Com 
isso, Mato Grosso passou para a segunda 
posição, com resultado estimado em 1,588 
milhão de toneladas para a mesma tempo-
rada. Na sequência estão os estados de Rio 
Grande do Sul (1,287 milhão de toneladas), 
Paraná (1,231 milhão de toneladas) e Mi-

nas Gerais (1,118 milhão de toneladas). 
A produção goiana está estimada em 

1,820 milhão de toneladas para a soma da 
safra 2018/18 e do ciclo 2018/19, contra 1,577 
milhão de toneladas nas duas etapas ante-
riores. O volume total de Goiás aumentou de-
vido à colheita superior de sementes de mi-
lho, que passou de 157,575 mil toneladas na 
temporada 2017/2017 para 456,651 mil tone-
ladas no ciclo seguinte. A espécie mais plan-
tada pelos sementeiros goianos é a soja, com 
volume estimado em 1,181 milhão de tone-
ladas para o período 2018/19. Também são 
cultivadas sementes de forrageira tropical, 

feijão, algodão e outras espécies em Goiás. 
“A cada safra, o sementeiro busca melho-

rar os seus processos visando entregar ao con-
sumidor um produto de melhor qualidade”, 
destaca Jean Carlos Cirino, diretor administra-
tivo da Associação dos Produtores e Comer-
ciantes de Sementes e Mudas do Rio Grande 
do Sul (Apassul). Nos últimos anos, segundo 
ele, o avanço ocorrido em termos de quali-
dade de sementes e melhoramento genético 
foi crucial para a agricultura nacional alcançar 
os patamares atuais de produtividade. As se-
mentes mais cultivadas no Estado são soja, tri-
go, arroz, batata, alho, aveia preta, aveia bran-

ca, azevém, quiabo e tabaco.
Para o presidente da Associação dos 

Produtores de Sementes e Mudas do Estado 
de Santa Catarina (Aprosesc), Daniel Gusta-
vo Junges, o setor produtivo também busca 
o desenvolvimento de uma agricultura cada 
vez mais responsável e com menores im-
pactos ambientais, além da qualidade das 
sementes. “Todos os setores e as etapas do 
negócio de sementes podem melhorar ain-
da mais. No entanto, os cuidados com a lo-
gística e o armazenamento são as etapas 
que merecem ser tratadas tecnicamente, 
pois podem depreciar um produto no qual 

muito recurso já foi investido”, destaca.
De acordo com Junges, o potencial de be-

neficiamento das unidades é superior à de-
manda por sementes certificadas. “Muitas 
unidades trabalham com capacidade de pro-
dução ociosa, justamente para não incorrer 
em perda de rentabilidade, diante de uma 
possível sobra de produto”, esclarece. Os se-
menteiros ainda defendem que as políticas 
que regem o setor sejam cada vez mais claras 
e tenham a força necessária para proteger os 
investimentos feitos pelas empresas obten-
toras dos materiais genéticos que resultam 
no desenvolvimento da agricultura mundial. 

Campos de sementes estão situados em 16 estados brasileiros, mas com 
alguns poucos respondendo pela ampla maioria do abastecimento nacional

GOiáS lideRA 
O SetOR, cOM 
AuMentO de 
SeMenteS de 
MilhO nO 
ciclO 2018/19 

efeitOS dO cliMA 
A produção catarinense de sementes registrou 71,510 mil toneladas de aumento na safra 2018/19. “o volume de 

semente de soja teve alta significativa”, salienta o presidente da Associação dos produtores de Sementes e Mudas do 
estado de Santa catarina (Aprosesc), Daniel gustavo Junges. no período anterior, a chuva prolongada durante a co-
lheita condenou muitos campos de sementes da oleaginosa. “o volume produzido a mais ou a menos não interfere 
na qualidade da semente, que é um atributo indispensável”, observa. também são produzidas no estado sementes 
de batata, arroz, milho, trigo, aveia branca, aveia preta, azevém, batata e alho.  

no paraná, as condições climáticas provocaram perdas estimadas em 5% do total colhido na safra 2018/19, con-
forme oribel Silva, diretor executivo da Associação paranaense dos produtores de Sementes e Mudas (Apasem). De-
vido à ocorrência de fortes geadas, estima-se que a produção de sementes de trigo tenha recuado cerca de 20%. em 
relação à comercialização dos produtos, informa que o “mercado rodou aproximadamente 65%, com baixa rentabi-
lidade, devido ao alto índice de pirataria e aos custos de matéria prima”. outras espécies de sementes plantadas no 
paraná são soja, milho, aveia branca, aveia preta, cevada e batata.                                                                                                                           
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bRAZILIAN SEEDS, either big volumes, 
are produced in 16 states from the South to 
the North of the Country. Among the biggest 
seed producers, Goiás achieved the leader-
ship in the 2018/19 growing season, accord-
ing to data released by the Inspection and 
Management System (Sigef), of the Minis-
try of Agriculture, Livestock and Food Sup-
ply (Mapa). Mato Grosso ranks second, with 
an estimated result of 1.588 million tons for 
the season. The following states come in the 
sequence: Rio Grande do Sul (1.287 million 
tons), Paraná (1.231 million tons) and Minas 
Gerais (1.118 million tons).

Production in Goiás is estimated at 
1.820 million tons, consisting of the sum 
of the two growing seasons: 2018/18 and 
2018/19, compared to 1.577 million tons 
in the two previous seasons. The total vol-
ume in Goiás went up due to a bigger corn 
seed crop, which jumped from 157.575 
thousand tons in the 2017/2017 crop year 
to 456.651 thousand tons in the next peri-
od. The most planted seed crop in Goiás is 
soybean, with a volume estimated at 1.181 
million tons for the 2018/19 season. Other 
seed crops cultivated in the state include 
tropical forage, bean, cotton and others.

“Every year, seed producers try to im-
prove their processes with the aim to sat-
isfy the consumers with ever better quality 
seeds”, stresses Jean Carlos Cirino, admin-
istrative director of the Rio Grande do Sul 
State Association of Producers and Trad-
ers of Seeds and Seedlings (Apassul). In the 
past years, according to him, technological 
advances in terms of seed quality and ge-
netic enhancement played a crucial role for 

There are seed crops in 16 brazilian states, with only a few 
of them accounting for the majority of domestic supplies

Where everything 
StArtS

cliMAte-RelAted iMPActS
Seed production in Santa catarina went up by 71.510 

thousand tons in the 2018/19 growing season. “the vol-
ume of soybean seed increased significantly”, stressed 
the president of the Santa catarina State Association of 
Seed and Seedling producers (Aprosesc), Daniel gus-
tavo Junges. In the previous season, the prolonged rainy 
spell during harvest time simply killed many soybean 
seed crops. “Surpluses or shortages in volume do not in-
terfere with the quality of the seed, which is viewed as 
an indispensable attribute”, he observes. other seeds 
produced in the State include potato, rice, corn, wheat, 
white oats, black oats, ryegrass and garlic. 

In the State of paraná, weather conditions were re-
sponsible for losses estimated at 5% of the total crops in 
2018/19, according to oribel Silva, executive director of 
the paraná State Association of Seed and Seedling pro-
ducers (Apasem). Due to the occurrence of severe frost 
conditions, it is estimated that the production of wheat 
seeds suffered a reduction of about 20%. With regard to 
the commercialization of the products, he informs that 
the “market incurred losses of approximately 65% due 
to seed piracy problems and high cost of the raw materi-
al”. other seed crops cultivated in  paraná are as follows: 
soybean, corn, white oats, black oats, barley and potato. 

our national agriculture to reach the pres-
ent productivity rates. The most cultivated 
seeds in the State are soybean, wheat, rice, 
potato, garlic, black oats, white oats, rye-
grass, okra and tobacco.

The president of the Santa Catari-
na State Association of Seed and Seed-
ling Producers (Aprosesc), Daniel Gustavo 
Junges, understands that the supply chain 
is also interested in an ever more respon-
sible agriculture with lesser environmen-
tal impacts, besides seed quality. “There is 
still room for all the sectors and the seed 
business steps to improve even further. 
However, logistic concerns and warehous-

ing problems are stages that deserve to be 
treated technically, as they could depreci-
ate a product in which valuable resources 
have been invested”, he argues.

According to Junges, the processing po-
tential of the units outstrips the demand for 
certified seeds. “In many units there is idle 
production capacity, once the farmers do 
not want to incur any losses due to possible 
surpluses of the product”, he clarifies.  Seed 
producers also call for clearer policies, suf-
ficiently strong to protect the investments 
made by the companies that came up with 
the genetic materials that are driving the de-
velopment of global agriculture.

GOiáS iS the leAdeR Of the SectOR, With A biGGeR 
cORn Seed cROP in the 2018/19 GROWinG SeASOn
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www.agrobitbrasil.com.br

Promoção e realização

MAIS DE 2500 PROFISSIONAIS 
ENTRE PRODUTORES RURAIS E 

PLAYERS DO AGRONEGÓCIO

VOCÊ NÃO PODE 
FICAR DE FORA!

SEMEANDO  •  Sowing
Produção estImada de sementes Por estado – todas as categorIas

Fonte: Sistema de Gestão da Fiscalização (Sigef)/Mapa, julho de 2019. – Status: Recebido, aprovado e homologado.

   eStADoS 2018/2018 2018/2019 total
    produção (ton) produção (ton) produção (ton)
Goiás 527.779,04 1.292.550,35 1.820.329,39
Mato Grosso 189.692,70 1.398.644,58 1.588.337,28
Rio Grande do Sul 393.327,53 893.727,32 1.287.054,85
Paraná 423.757,46 807.880,43 1.231.637,89
Minas Gerais 267.607,32 850.579,01 1.118.186,33
Bahia 74.666,19 804.049,71      878.715,90
Santa Catarina 257.211,69 406.266,36     663.478,05
São Paulo 89.484,83 261.600,71     351.085,54
Tocantins 189.909,34 36.830,60 226.739,94
Distrito Federal 144.463,66 75.805,49     220.269,15
Mato Grosso do Sul 27.372,19 156.187,07     183.559,26
Piauí 1.106,25 76.221,00 77.327,25
Maranhão 11.522,42 45.730,68          57.253,10
Pará 40.575,19 –        40.575,19
Rondônia – 10.694,72 10.694,72
Sub-total 2.638.475,81 7.116.768,03  9.755.243,84
Outros estados 10.422,46 303,74 10.726,20
totAl 2.648.898,27 7.117.071,77  9.765.970,04



Sementes para o 
MAtOPibA

VOLUMES CONSIDERáVEIS de semen-
tes estão sendo produzidos pelos estados da 
região do Matopiba, que compreende o bio-
ma Cerrado de Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia. A produção total dos quatro estados 
está estimada em 1,240 milhão de toneladas 
para a safra 2018/18 e para o ciclo 2018/19, 
conforme dados do Sistema de Gestão da 
Fiscalização (Sigef), do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Des-
se total, quase 1,1 milhão de toneladas são 
previstas para as sementes de soja. As outras 
espécies cultivadas são algodão, milho, for-
rageira tropical, feijão caupi, arroz e milheto. 

A produção de sementes de soja nas 
duas safras (2018 e 2019) ficou praticamen-

te inalterada em relação aos mesmos perío-
dos anteriores nos quatro estados, relata o 
engenheiro agrônomo Ivanir Maia, diretor 
executivo da Associação dos Produtores de 
Sementes dos Estados do Matopiba (Apro-
sem). Fatores climáticos atingiram a região 
durante a colheita, mas o maior número de 
campos inscritos compensou o resultado 
esperado. “A qualidade sofreu pequeno im-
pacto, em especial nos materiais colhidos 
mais cedo, sobretudo com as cultivares pre-
coces”, declara. Nas demais espécies, como 
algodão, forrageiras e milho, transcorreu 
tudo na normalidade.

O problema provocado pelo clima du-
rante a colheita das cultivares precoces foi 

minimizado pelos multiplicadores que pos-
suem amplas e modernas estruturas de be-
neficiamento. “A maioria dos lotes obtidos 
destas cultivares apresentou altos níveis de 
qualidade”, salienta Maia. A soja é a semente 
mais produzida na região porque também é 
a mais plantada pelos produtores. A área de 
forrageira tropical é antiga e estável. O Es-
tado da Bahia também se destaca na pro-
dução de sementes de algodão, com novos 
produtores investindo na cultura.

Conforme Maia, o Matopiba vem se des-
tacando no mercado de sementes de soja, 
em especial na Bahia, pela segurança no 
processo de produção para atingir elevados 
níveis de qualidade. Em consequência, cres-

ce o número de empresas que investem nes-
te setor na região para atender ao mercado 
local, que é promissor, pela expansão agrí-
cola que ainda ocorre e pelos mercados de 
Mato Grosso e Pará, que apresentam de-
mandas maiores.

DIRETO AO PRODUTOR  A região do Ma-
topiba mantém a tradição de vendas dire-
tas aos usuários, no caso, os produtores do 
grão. O Tocantins divide o mercado entre 
venda direta e via revendas regionais. O rit-
mo da comercialização das sementes esta-
va acima da média em 2019. Mais da meta-
de do volume havia sido comercializado até 
o mês de junho. As cultivares novas e mais 

produtivas impulsionam as vendas, em es-
pecial porque elevam a procura, e a oferta 
nem sempre está à altura para atender. 

Além disso, alguns agricultores esta-
vam com dúvidas sobre o padrão de quali-
dade das sementes reservadas ou para uso 
próprio, em decorrência das condições cli-
máticas duvidosas no período da colheita, 
aumentando a demanda por sementes cer-
tificadas. Maia aponta que a semente de soja 
tem durabilidade de poucos meses. A colhei-
ta de 2019 tem longevidade máxima como 
semente até janeiro de 2020. A partir daí, 
perderá muito em qualidade. O mesmo não 
vale para a semente de milho, que tem outro 
padrão de constituição.

Produção de sementes dos estados da região do Matopiba pode chegar 
a 1,24 milhão de toneladas no ciclo 2018/19, com predomínio da soja 

SeMenteiROS  
POSSueM AMPlAS 
e MOdeRnAS 
eStRutuRAS de 
beneficiAMentO

eM ASSOciAçÃO 
em 2019, a Aprosem ampliou a atuação para outras culturas e registrou a marca no Instituto nacional da propriedade Industrial 

(InpI). o diretor executivo Ivanir Maia destaca que o Matopiba vem expandindo áreas para as grande culturas, como soja, algodão e mi-
lho. no entanto, o crescimento da produtividade resulta do uso de altas tecnologias em máquinas e insumos, como sementes com ge-
nética superior, aliadas à vocação empresarial dos agricultores da região.                                                                                                                         
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Seed production in the states comprised by the so-called 
Matopiba region could amount to 1.24 million tons in the 

2018/19 growing season, with the predominance of soybean

SeedS for
Matopiba

CONSIDERAbLE VOLUMES OF SEEDS are produced in the states 
of the Matopiba region, which comprises the biome of the Cerra-
do in Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia. The total production 
of the four states is estimated at 1.240 million tons in the 2018/18 
and 2018/19 growing seasons, according to data released by the 
Inspection and Management System (Sigef), of the Ministry of Agri-
culture, Livestock and Food Supply (Mapa). Of this total, nearly 1.1 
million tons will consist of soybean seed. Other crops include cot-
ton, corn, tropical forage, caupi bean, rice and millet. 

The production of soybean seed in the two seasons (2018 and 
2019) remained practically unaltered compared to the two same 
previous periods in the four states, says engineer Ivanir Maia, exec-
utive director of the Matopiba States Association of Seed and Seed-
ling Producers (Aprosem). Climate-related factors hit the region 
during harvest time, but the bigger number of registered farms 
made up for the expected result. “Quality suffered a minor impact, 
especially in the crops harvested earlier, mainly early cultivars”, the 
engineer explains. With regard to the other species, like cotton and 
corn, there were no abnormalities. 

The problem caused by the climate at the harvest of the early 
cultivars was minimized by the propagators, seeing that they pos-
sess ample processing structures. “Most of the seed batches from 
these cultivars showed high levels of quality”, stresses Maia. Soy-
bean seed is the most produced in the region and is also the most 
cultivated crop in the region. The tropical forage area is old and sta-

ble. The State of Bahia is also a relevant producer of cotton seed, 
with new producers making investments in this sector. 

According to Maia, Matopiba has turned into a relevant producer of 
soybean seed, especially in Bahia, for its safe production process that 
leads to high levels of quality. As a result, the number of companies that 
invest in this sector throughout the region is constantly rising and their 
main target is to meet the needs of the local market, which is promising 
due to the agricultural expansion that is now going on, and due to the 
markets in Mato Grosso and Pará, where demand is on a rising trend. 

DIRECTLY TO FARMERS The Matopiba region sticks to its tradition 
of direct sales to the users, in this case, the grain producers. Tocantins 
splits the market into direct sales and via regional retail outlets. The 
seed trade rhythm was above average in 2019. More than half of the 
volume had been sold by the end of June. New and more productive 
cultivars drive the sales, especially because they push up demand, 
whilst supplies are not always enough to meet demand. 

Furthermore, some farmers had doubts about the quality stan-
dards of the seeds they had reserved or seeds for their own use, as a 
result of the dubious climate conditions during harvest, thus push-
ing up demand for certified seed. Maia explains that soybean seed 
stays alive for a few months only. Seed harvested in 2019 can be 
used as seed only until January 2020. From that time onward, its 
quality deteriorates fast. The same does not hold true for corn seed, 
whose constituent patterns are different. 

Seed PROduceRS Rely On vASt 
And MOdeRn PROceSSinG StRuctuReS

in ASSOciAtiOn
In 2019, Aprosem began to operate with other crops and registered its brand mark in the national Institute of Industrial prop-

erty (Inpi). executive director Ivanir Maia explains that Matopiba has been expanding its areas for huge crops like soybean, cotton 
and corn. nonetheless, higher yields result from the use of technologies, machinery and inputs, like seeds of higher genetic traits, 
along with the entrepreneurial vocation of the farmers in the region. 

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

2928

MATOPIbA  •  Matopiba
Produção estImada de sementes Por estado – todas as categorIas

Fonte: Sistema de Gestão da Fiscalização (Sigef)/Mapa, julho de 2019. – Status: Recebido, aprovado e homologado.

   eStADoS 2018/2018 2018/2019 total
    produção (ton) produção (ton) produção (ton)
Bahia 74.666,19 804.049,71      878.715,90
Tocantins 189.909,34 36.830,60 226.739,94
Piauí 1.106,25 76.221,00 77.327,25
Maranhão 11.522,42 45.730,68         57.253,10
totAl 277.204,20 962.831,99 1.240.036,19



Cada vez mais 
lOnGe

O bRASIL SEGUE MARCANDO FORTE 
presença no mercado mundial de semen-
tes. A exportação brasileira do produto foi de 
49,184 mil toneladas em 2018,  com acrésci-
mo de 11,154 mil toneladas em relação ao 
embarcado no ano anterior. O envio totali-
zou US$ 158,077 milhões, superior ao valor 
de US$ 147,685 milhões registrado em 2017, 
de acordo com dados do sistema Agrostat, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). Em 2018, a importação 
nacional de sementes foi de 14,094 mil to-

neladas e US$ 123,173 milhões, resultados 
menores do que os dos dois anos anteriores.  

Os envios são agrupados em sementes 
de cereais, demais sementes,  sementes de 
oleaginosas e sementes de hortícolas, legu-
minosas, raízes e tubérculos. As sementes 
de cereais corresponderam a 28,110 mil to-
neladas e US$ 79,648 milhões em 2018. Só 
o milho para semeadura participou com 
23,103 mil toneladas e US$ 75,358 milhões, 
sendo o mais exportado pelo Brasil. Nas de-
mais sementes estão incluídas outras se-

mentes forrageiras, com o envio de 9,467 mil 
toneladas e US$ 46,685 milhões em 2018. O 
País é o maior produtor e exportador de se-
mente de forrageira tropical do mundo.

No início de 2019, o País exportou, pela 
primeira vez, semente convencional de 
aveia preta à União Europeia. A França im-
portou 24 toneladas de sementes de aveia 
preta produzidas pelo Instituto Agronômico 
do Paraná (Iapar). O produto foi certificado 
pelo Mapa. A exportação foi possível porque 
a União Europeia reconheceu a equivalên-

cia dos sistemas de certificação para se-
mentes de cereais e forrageiras produzidas 
no Brasil no final de 2018. “Essa habilitação 
é o reconhecimento técnico da qualidade 
do sistema brasileiro de certificação de se-
mentes”, destaca Virgínia Carpi, coordena-
dora-geral de Sementes, Mudas e Proteção 
de Cultivares do Mapa. 

O principal exportador de sementes 
brasileiras é o Estado de São Paulo, com o 
total de US$ 56,602 milhões em 2018. O se-
gundo maior valor, de US$ 35,365 milhões, 

foi negociado por Goiás. Na sequência es-
tão Minas Gerais (US$ 22,417 milhões), Rio 
Grande do Sul (US$ 13,706 milhões), Mato 
Grosso do Sul (US$ 9,222 milhões) e Para-
ná (US$ 8,865 milhões). No entanto, São 
Paulo também respondeu por grande par-
te do valor importado em 2018. As impor-
tações paulistas de sementes totalizaram 
3,311 mil toneladas e US$ 91,659 milhões. 
O Rio Grande do Sul importou US$ 13,506 
milhões de sementes, quase o mesmo va-
lor obtido com as exportações.

Exportação brasileira de sementes chegou a US$ 158,077 milhões em 2018, 
com o predomínio de milho e de forrageira tropical para semeadura

euROPA 
RecOnhece A 
ceRtificAçÃO 
PARA SeMenteS 
de ceReAiS e 
fORRAGeiRAS 

GlObAl 
A exportação mundial de sementes foi de 3,925 milhões de toneladas em 2017, sendo 3,792 milhões de toneladas de sementes de cul-

turas de campo, 5,148 mil toneladas de sementes de flores e 128,179 mil toneladas de sementes de hortícolas. em valor, o embarque mun-
dial somou US$ 11,924 bilhões em 2017, sendo 7,414 bilhões de sementes de culturas de campo, US$ 295 milhões de sementes de flores e 
US$ 4,215 bilhões de sementes de hortícolas. os países que exportaram os maiores valores de sementes foram Holanda (US$ 2,040 bilhões), 
França (US$ 1,801 bilhão), estados Unidos (US$ 1,712 bilhão), Alemanha (US$ 783 milhões) e Hungria (US$ 480 milhões).

Já a importação de sementes totalizou 3,979 milhões de toneladas em 2017, sendo 3,845 milhões de toneladas de sementes de cultu-
ras de campo, 5,412 mil toneladas de sementes de flores e 128,425 mil toneladas de hortaliças. o valor da importação chegou a US$ 11,289 
bilhões em 2017, dos quais US$ 6,912 bilhões de sementes de culturas de campo, US$ 302 milhões de sementes de flores e US$ 4,075 bi-
lhões de sementes de hortaliças. os países que mais importaram em valores foram Holanda (US$ 1,017 bilhão), estados Unidos (US$ 1,003 
bilhão), França (US$ 769 milhões), Alemanha (US$ 693 milhões), Itália (US$ 540 milhões) e espanha (531 milhões). 

os dados são da Federação Internacional de Sementes (ISF, na sigla em inglês). Apenas as exportações de sementes com valor superior a 
US$ 1 milhão foram relatadas pelos países. As sementes de flores incluem sementes de plantas herbáceas e não herbáceas cultivadas prin-
cipalmente para flores. o volume de culturas de campo engloba sementes de leguminosas, cereais, culturas industriais e forragens. As hor-
tícolas abrangem sementes de todas as culturas do segmento. e as sementes de batata e cogumelos não estão incluídas.
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bALANÇO  •  Balance
exPortação e ImPortação brasIleIra de sementes

Fonte: Agrostat/Mapa.

 exportação Importação   AnoS Valor (US$) Volume (Kg) Valor (US$) Volume (Kg)
2016 157.697.187 46.718.336 130.466.326 18.119.910
2017 147.685.915 38.030.109 131.202.304 17.754.098
2018 158.077.178 49.184.116 123.173.448 14.094.819



brazilian seed exports amounted to 
US$ 158.077 million in 2018, with the predominance 

of corn and tropical forage for seeding
farther and 
fArther AwAy 

bRAZIL CONTINUES wIDELY PRESENT in the global seed mar-
ket. Brazilian exports of the product reached 49.84 thousand tons 
in 2018, up 11.154 thousand tons from the shipments of the previ-
ous year. Total exports reached US$ 158.077 million, outstripping 
the revenue of US$ 147.685 million registered in 2017, according to 
data released by the Agrostat System of the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food Supply (Mapa). In 2018, national seed imports 
reached the amount of 14.094 thousand tons and payment of US$ 
123.173 million, lower results compared to the two previous years. 

The shipments are grouped into cereal seeds, other seeds, 
oil plant seeds, horticultural seeds, leguminous, roots and tu-
bers. Cereal seeds amounted to 28.110 thousand tons and reve-
nue of US$ 79.648 million in 2018. Corn seeds alone had a share 
of 23.103 thousand tons and revenue of US$ 75.358 million, and 
ranked first in seeds exports. In the other seed category, different 
types of forage seeds are included, with the shipment of 9.467 
thousand tons and US$ 46.685 million in 2018. The Country is the 
leading exporter of tropical forage seed in the world. 

In early 2019, for the first time, the Country exported conven-

tional oat seed to the European Union. France imported 24 tons of 
black oat seed produced by the Paraná State Agronomic Institute 
(Iapar). This seed was certified by the Mapa. The shipments of this 
seed were possible because the European Union acknowledged the 
equivalence of the certification systems for cereal and forage seeds 
produced in Brazil in late 2018. “This qualification translates into the 
technical acknowledgement of the quality of the Brazilian seed cer-
tification system”, stresses Virgínia Carpi, Mapa’s general coordinator 
of the Seeds, Seedlings and Cultivar Protection Department.

The leading exporter of Brazilian seeds is the State of São Paulo, 
with a total of US$ 56.602 million in 2018. The second biggest amount 
of revenue, US$35.365 million, was earned by the State of Goiás. The 
following States come in the sequence: Minas Gerais (US$ 22.417 mil-
lion), Rio Grande do Sul (US$ 13.706 million), Mato Grosso do Sul (US$ 
9.222 million) and Paraná (US$ 8.865 million). Nevertheless, São Pau-
lo equally accounted for a huge portion of the imports in 2018. Seed 
imports by São Paulo reached a total of 3.311 thousand tons and 
US$ 91.659 million. Rio Grande do Sul imported US$ 13.506 million in 
seeds, almost the same value compared to its exports.

euROPe AcknOWledGeS the ceReAl 
And fORAGe Seed ceRtificAtiOn 

GlObAl 
global seed exports amounted to 3.925 

million tons in 2017, of which, field crop 
seeds came to a total of 3.792 million tons, 
5.148 thousand tons of flower seeds and 
128.179 thousand tons of horticultural 
seeds. In value, global shipments achieved 
US$ 11.924 billion in 2017, with field crop 
seeds reaching US$ 7.414 billion, US$ 295 
million in flower seeds and US$ 4.215 bil-
lion in horticultural seeds. the leading 
seed exporting countries were as follows: 

Holland (US$ 2.040 billion), France (US$ 
1.801 billion), the United States (US$ 1.712 
billion), germany (US$ 783 million) and 
Hungary (US$ 480 million).

Seed imports amounted to 3.979 mil-
lion tons in 2017, of which, 3.845 million 
tons of field crop seeds, 5.412 of flower 
seeds and 128.425 thousand tons of hor-
ticultural seeds. In value, global imports 
reached a total of US$ 11.289 billion in 
2017, with field crop seeds accounting for 

US$ 6.912 billion, US$ 302 million for flow-
er seeds and US$ 4.075 billion for horti-
cultural seeds. the countries that led im-
ports in value were Holland (US$ 1.017 
billion), the United States (US$ 1.003 bil-
lion), France (US$ 769 million), germany 
(US$ 693 million), Italy (US$ 540 million) 
and Spain (531 million).

these data come from the Internation-
al Seed Federation (ISF). only seed exports 
worth more than US$ 1 million were re-
ported by the countries. Flower seeds in-
clude seeds of herbaceous plants and not 
herbaceous plants cultivated for their 
flowers. the volume of field crops includes 
seeds of leguminous plants, cereals, indus-
trial crops and forages. Horticultural seeds 
comprise all the crops of the segment. on 
the other hand, potato and mushroom 
seeds are not included. 
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EM áREAS DISTANTES  •  In distant areas
gruPos de Produtos brasIleIros exPortados

Fonte: Agrostat/Mapa.

 2018 2018
   pRoDUtoS Valor (US$) Volume (Kg)
Sementes de cereais  79.648.063 28.110.741
Demais sementes 53.492.014 9.784.233
Sementes de hortícolas, leguminosas,
raízes e tubérculos 15.921.706 170.587
Sementes de oleaginosas 9.015.738 11.118.55



SEGMENTS

PeRfil SeMenteiRO
Maior produtor e consumidor de arroz fora da Ásia e um dos grandes exportadores, o Brasil colhe por ano, em média, 11,5 milhões de tone-

ladas do grão e planta cerca de 1,8 milhão de hectares. A produtividade sob irrigação está entre as das grandes plantações mundiais, de 7,5 mil 
a 8 mil quilos por hectare. Responsável por 70% da safra nacional, no ciclo 2017/18 o Rio grande do Sul chegou a 7,9 mil quilos por hectare de 
rendimento médio e picos de 13,6 mil quilos por hectare. A semente certificada somou 56% da superfície estadual, ou 600 mil hectares. no pe-
ríodo 2018/19, a taxa recuou para 46%, por causa da queda na renda da atividade.

os catarinenses mantêm de 70% a 80% das lavouras com pureza genética e o tocantins, terceiro grande arrozeiro do Brasil, evoluiu acima de 
65% na safra 2018/19, graças às cultivares locais resistentes à brusone. no nordeste, quase só as lavouras ligadas a programas governamentais 
usam produto selecionado. o Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento (Mapa) indica que o Brasil teve o menor volume de sementes 
produzidas e registradas na temporada passada desde que o sistema foi modificado, no ciclo 2015/16. Baixou para 201,56 mil toneladas. 

A queda foi de 11,4% frente à etapa 2017/18, que apresentava retração de 12,3% sobre a temporada 2016/17. Há otimismo para a sa-
fra 2019/20. “A demanda aumenta se chegam novas cultivares”, diz Ariano Magalhães Júnior, da embrapa clima temperado. o merca-
do receberá a IRgA 431 cl e a pampa cl.

A prioridade dos pesquisadores é disponibilizar genética de alto rendimento produtivo e industrial, resistente às principais doenças, a her-
bicidas, que gere grãos de boa aparência e aprovados no teste da panela. “o sementeiro deve reproduzir a condição excepcional do material 
para a lavoura visando reduzir custos com insumos e manejo e obter melhores resultados econômicos e agronômicos”, diz Magalhães Júnior.

o Brasil tem atualmente pouco mais de 50 variedades comerciais, entre convencionais – predominantes – e híbridas, desenvolvidas 
e cultivadas nas principais regiões arrozeiras. Mais de 98% das sementes são de grãos longo-finos (padrão agulhinha), seguidas de ni-
chos comerciais ou de subsistência, como longos, curtos, médios, coloridos ou étnicos, feito o aromático e arbóreo ou japônico, que tem 
pequeno mercado gourmet.

evOluçÃO
As sementes de arroz certificadas produzidas no Brasil por pouco mais de 100 sementeiros oficiais têm mais de um século de pesqui-

sas e de evolução nos centros públicos e privados, e origem nos bancos de germoplasma da empresa Brasileira de pesquisa Agropecu-
ária (embrapa), do Instituto Rio grandense do Arroz (Irga) e da empresa de pesquisa Agropecuária e Assistência técnica de Santa cata-
rina (epagri), além de empresas privadas, como a Agronorte, do Mato grosso; a oryza, de Santa catarina; a Universidade do tocantins 
(Unitins); e a especialista em híbridos Ricetec. Há também produto originário da Argentina, em parceria desenvolvida com a Basf, casos 
do puitá Inta cl e do guri Inta cl.
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CObRIR MAIS DE 50% DA LAVOURA NACIONAL de arroz com 
sementes certificadas é um desafio dos agricultores brasileiros em 
busca de sustentabilidade agronômica e econômica da atividade. 
Isso porque os números oficiais ficam abaixo disso e, por mais pa-
radoxal que pareça, o setor constatou que o arrozeiro inicia os cor-
tes de investimentos pelo material genético, que representa ape-
nas 2% do custo de produção. 

Para especialistas, a medida não se justifica. “Se a primeira decisão 
estiver errada, o futuro da lavoura é comprometido. Muitas soluções de 
manejo decorrem do material genético. Pelos riscos, a semente pirata 
não vale a pequena diferença de preço”, diz Luiz Carlos Machado, do Nú-
cleo de Produtores de Sementes de Arroz da Associação de Produtores 
e Comerciantes de Sementes e Mudas do Rio Grande do Sul (Apassul).

O material sem certificação de pureza pode estar contamina-
do por plantas daninhas de difícil controle, como arroz vermelho 
e capim-arroz, e abre a porta para pragas e doenças, contribuindo 
para a baixa produtividade e a baixa qualidade dos grãos. Isso im-
plica em aumento dos custos com irrigação, defensivos, energia e 
mão de obra, entre outros.

Já a semente certificada oferece segurança sanitária, reduz o 
uso de outros insumos e garante a pureza varietal sanitária e físi-

ca e o vigor e a capacidade de germinação, formando estandes de 
plantas mais uniformes e de mesmo ciclo. O controle de qualida-
de dos campos sementeiros é diferenciado e envolve manejo quí-
mico e físico, incluindo catação das ervas daninhas. Usar material 
genético sem procedência é uma economia fictícia, gerada por um 
viés cultural arraigado dos orizicultores, que acreditam estar com-
prando de quem tem as mesmas condições de um credenciado.

“A semente é o insumo que menos onera o custo e tem maior poten-
cial de retorno”, diz Júlio Francisco Uriarte, pesquisador do Instituto 
Rio Grandense do Arroz (Irga). Para ele, o Brasil tem material genético 
e logística para atender 100% da área plantada e expandir as vendas 
internacionais. “O obstáculo é convencer quem está sem renda”, afir-
ma. Em média, a saca de 40 quilos de sementes custou R$ 125,00 na 
última temporada. Ela pode valer até 3,5 vezes o preço da saca de 50 
quilos do grão. São plantados de 80 a 100 quilos por hectare.

Éder Daltoé, certificador da Associação Catarinense dos Produ-
tores de Sementes de Arroz Irrigado (Acapsa), diz que Santa Catarina 
atualmente produz material genético para 300 mil hectares e planta 
150 mil hectares. O restante é exportado para outros estados, além de 
Paraguai e nações da África. O Rio Grande do Sul exporta sementes 
para o Mercosul e para outros estados brasileiros.

PAíS APOStA eM SAnidAde, diveRSidAde 
e cultivAReS, AléM dO AltO RendiMentO

Sementes de qualidade formaram base genética 
para que o brasil se tornasse referência global 
como grande produtor e consumidor de arroz

Uma questão
báSicA



Seed GROWeR PROfile
Biggest producer and consumer of rice outside Asia and a relevant exporter, Brazil’s annual harvest reaches an average of 11.5 mil-

lion tons and devotes about 1.8 million hectares to the crop. Under irrigation, yields are on a par with most global rice plantations, from 
7.5 thousand to 8 thousand kilograms per hectare. Responsible for 70% of the national crop, in the 2017/18 growing season, Rio grande 
do Sul harvested 7.9 thousand kilograms per hectare, on average, with some fields yielding 13.6 thousand kilograms per hectare. certi-
fied seed accounted for 56% of the total planted area, or 600 thousand hectares. In the 2018/19 growing season, this percentage reced-
ed to 46%, mainly due to the falling profits derived from the activity.

the rice farmers in Santa catarina devoted from 70% to 80% of their fields to certified seed, whilst in the State of tocantins, third big-
gest rice producer in Brazil, it was 65% in the 2018/19 growing season, thanks to local cultivars resistant to rice blast. In the northeast, al-
most only the fields linked with government programs use certified seed. the Ministry of Agriculture, livestock and Food Supply (Mapa) 
points to the fact that Brazil had the smallest volume of seeds produced and registered in the previous season ever since the system was 
changed in the 2015/16 growing season. the volume dropped to 201.56 thousand tons.

It was down 11.4% from the 2017/18 crop year, which had fallen 12.3% com-
pared to the 2016/17 season. there is a feeling of optimism for the 2019/20 crop 

year. “Demand is bound to rise should new cultivars reach the market”, says 
Ariano Magalhães Júnior, from embrapa temperate climate. cultivars IRgA 

431 cl and pampa cl will be launched into the market.
Researchers consider it their priority to come up with genetic mate-

rial that his highly productive and industry-oriented, resistant to all 
major diseases and herbicides, generating grains with a pleasing 

appearance, and passing the pan test. “Seed producing farm-
ers should reproduce the exceptional condition of the mate-

rial for the field, with an eye on reducing input and man-
agement costs, whilst achieving the best agronomic and 

economic results”, says Magalhães Júnior.
currently, Brazil possesses some 50 commercial 

varieties, including conventional – predominant – 
and hybrid developed and cultivated in the main 

rice producing regions. More than 98% of the 
seeds are fine long grain  (agulhinha type), 

followed by commercial niches or subsis-
tence niches, including long grain, short 

grain, medium grain, colored or eth-
nic, aromatic and Arborium or Jap-

anese, for which there is a small 
gourmet market.

Quality seeds constitute the genetic basis for brazil to become a 
global reference as a big producer and consumer of rice

A basic qUeStion

evOlutiOn
certified rice seeds produced in Brazil by 100 officially certified farmers, or more, rely on century-old research 

work and evolution in public and private institutions, and their origin are the germ plasm databases of the Bra-
zilian Agricultural Research corporation (embrapa), Rio grande do Sul Rice Institute (Irga) and the Santa catari-
na State Rural extension and Agricultural Research company (epagri), besides private companies like Agronorte, 
in Mato grosso; oryza, in Santa catarina; the University of tocantins (Unitins); and the hybrid specialist Ricetec. 
there are also products from Argentina, in partnership with Basf, in puitá Inta cl and guri Inta cl.

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

36 37

ThE ChALLENGE OF ThE bRAZILIAN 
FARMERS consists in covering upwards of 
50%  of the national rice fields with certified 
seed in search of agronomic and economic 
sustainability of the activity. This is because 
the official numbers remain below this real-
ity and, strange as it may sound, the sector 
has ascertained that the first thing rice farm-
ers tend to do is to cut down on investments 
in genetic material, which represents only 2% 
of the total production cost.

Specialists take it as unjustifiable. “If 
the first decision happens to be wrong, 
the future of the fields is in jeopardy. Sev-
eral management solutions stem from ge-
netic material. Considering the risks, pirat-
ed seed is not worth the small difference 
in price”, says Luiz Carlos Machado, from 
the Rice Seed Producers Nucleus of the 
Rio Grande do Sul Association of Seed and 
Seedling Traders (Apassul).

The material without the purity certifi-
cate may be contaminated by weeds difficult 
to control, like red rice and cockspur grass, 
and paves the way for pests and diseases, 
resulting into low yields and low quality ker-
nels. This implies in higher production costs 
with irrigation, pesticides, energy and labor, 

cOuntRy betS On PlAnt heAlth, 
diveRSity And cultivARS, beSideS hiGh yieldS

among other adverse factors. 
Certified seed offers phytosanitary safe-

ty, reduces the need for other inputs and is 
an assurance of health and physical varietal 
purity, vigor and the germination capacity, 
forming more uniform plant stands, with the 
same maturing cycle. Quality control in the 
seed growing fields is different and involves 
chemical and physical management, includ-
ing the removal of weeds. The use of genet-
ic material of unknown origin translates into 

fictitious savings, generated by a cultural bias 
deeply rooted in the minds of the rice farm-
ers, who believe that they are buying seeds 
from someone with the same attributes as 
the accredited sellers. 

The seed is the input that has the lowest 
influence upon the production cost, but of-
fers the biggest potential for returns”, says 
Júlio Francisco Uriarte, researcher at the Rio 
Grande do Sul Rice Institute (Irga). In his view, 
Brazil possesses genetic material and logis-
tics to assist 100% of the planted area and 
expand its international sales. “The obsta-
cle consists in convincing those who do not 
make profits”, he says. On average, a 40-kg 
sack of rice seed cost R$ 125 in the previous 
season. Its cost could be 3.5 times as much as 
the price of a 50-kg sack of rice. Per hectare, 
80 to 100 kilograms are needed.

Éder Daltoé, certifier at the Santa Catari-
na Association of Irrigated Rice Seed Produc-
ers (Acapsa), says that Santa Catarina now 
produces genetic material for 300 thousand 
hectares and grows 150 thousand hectares. 
The remaining portion is exported to other 
states, besides Paraguay and African Nations. 
Rio Grande do Sul exports seeds to Mercosur 
countries and to other Brazilian states. 

bASE GENÉTICA
 •  Genetic basis
Produção nacIonal
de sementes de arroz

Fonte: Mapa, julho de 2019.

   Ano/SAFRA Volume (t) 
2014/15 135.141 
2015/16* 215.880 
2016/17 259.426 
2017/18 227.555 
2018/19 201.562 
Computando os campos recebidos, 
homologados e aprovados no Rio Grande do 
Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em Mato 
Grosso, em Goiás e no Tocantins.
* No ciclo 2015/16, houve mudança nos 
critérios de avaliação produtiva do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).



Informalidade, oscilação e baixo índice de uso de sementes certificadas  
de feijão levam a propor iniciativas em regulamentação e rastreabilidade

A UTILIZAÇÃO DE SEMENTES CERTI-
FICADAS de feijão ainda é bastante bai-
xa e a informalidade continua dominan-
do, o que, aliado a custos altos, faz travar 
e oscilar o mercado nesse setor. Esta situ-
ação, junto com safras recentes menores 
no grão, pode explicar a redução signifi-
cativa havida na produção de sementes 
na área entre 2017 e 2019, onde se re-
força a necessidade de regulamentação, 
rastreabilidade e qualificação, que pos-
sam incentivar um incremento no cultivo 
de sementes fiscalizadas.

A Embrapa Arroz e Feijão, com sede 
em Santo Antônio de Goiás (GO), verifica 
que a taxa de uso da semente certifica-
da no setor não se altera no período mais 
recente. Calcula que esteja em cerca de 
19% do total, o que, ao lado da grande 
variedade de tipos do grão, não oferece 
estímulo maior ao investimento na área. 
O consultor Carlos André Alves Pinto, de 
Goiás, Estado que mais produz sementes 
de feijão, observa oscilações na produ-
ção, com informalidade, custos elevados 
e falta de regulamentação, que, na sua 
avaliação, deveria ser priorizada.

O Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses 
(Ibrafe), da mesma forma, observa que 
há evoluções muito tímidas na questão 
da semente e variações mais ao sabor do 
preço do grão. Marcelo Lüders, presiden-
te da instituição, reforça que as semen-
tes são fundamentais para a sustentabili-

O PeRíOdO MAiS Recente ReGiStRA MenOR 
PROduçÃO de SeMenteS de feijÃO 

Ainda não dá 
cAldO

dade do setor e, assim, a pirataria precisa 
ser combatida e a rastreabilidade da pro-
dução implementada, com planejamen-
to para dez anos, que preveja crescimen-
to anual gradativo da obrigatoriedade do 
uso de sementes fiscalizadas. 

Na avaliação de Lüders, são necessárias 
legislações distintas para pequenos, mé-
dios e grandes produtores, pelas grandes 
diferenças existentes, e, no caso dos gran-
des, deixa claro que “eles precisam ter 
certeza da qualidade da semente produzi-
da no Brasil”, onde vê problemas.  Comen-
ta ainda que tanto sementeiros como pro-
dutores podem hoje já tirar proveito do 
registro de contrato na BBM – Bolsa Brasi-
leira de Mercadorias: “Se o produtor com-
pra com contrato registrado é passível de 

arbitragem e se sentirá mais seguro. Já o 
sementeiro reduzirá riscos de acordo com 
produtores de comportamento oportu-
nista e desonesto”, diz.

Enquanto isso, a área de pesquisa pú-
blica apresenta novas cultivares para uso 
no setor. Em 2018, a Embrapa Arroz e Fei-
jão lançou a primeira opção superprecoce 
de feijão-comum carioca, a BRS FC104, de-
senvolvida junto com outras instituições, 
em atenção à demanda, que tem crescido, 
para flexibilizar sucessão de culturas e di-
minuir custos. Já a Embrapa Soja divulgou 
no início de 2019 uma nova variedade de 
feijão preto, a BRS FP403, de ampla adap-
tação para várias regiões brasileiras e alta 
produtividade, com potencial de produzir 
4,7 mil quilos por hectare.
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Fonte: Mapa/Sigef – Junho de 2019.

COMO ESTá A FEIJOADA  •  Bean seed production
comPortamento da Produção de sementes de feIjão
(todas as categorIas/camPos recebIdos, homologados e aProvados)
   BRASIl/Safras Área (ha) produção estimada (t)
2017/17 26.171,75 177.142,14 
2017/18 9.970,40 131.479,15 
2018/18 22.267,79 69.568,57 
2018/19 5.926,89 17.589,90 
   eStADoS/principais 2018/18  +   2018/19 produção estimada (t)
   Goiás 36.053,07 6.377,00 42.430,97 
   Minas Gerais 13.496,65 2.109,00 15.605,65 
   Paraná 5.948,60 2.533,90 8.482,50 
   Mato Grosso 6.483,00   –        6.483,00 
   Rio Grande do Sul 1.048,70 3.445,10 4.493,80 



Informality, oscillation and the scarce 
use of certified bean seed lead to 

regulation and traceability initiatives

no beAn broth yet

ThE USE OF CERTIFIED bEAN SEED IS STILL RAThER LOw, and 
informality still calls the tune, which, along with high costs, curbs 
and causes oscillations to the  market in this sector. This situation, 
along with recent smaller bean crops, may explain the significant re-
duction in the production of seeds from 2017 to 2019, a reality that 
calls for the need for regulation, traceability and qualification sys-
tems, aimed at encouraging the cultivation of inspected seeds.

Embrapa Rice and Bean, based in Santo Antônio de Goiás 
(GO), ascertains that the rate of use of certified seed in the sector 
has suffered no alterations in recent times. The organ estimates 
its use at 19% of the total, which, together with the great vari-
ety of types of grain, does not encourage any further investments 
in planted area. Consultant André Alves Pinto, from Goiás, State 
that is the biggest producer of bean seed, witnesses production 
oscillations, due to informality, high costs and lack of regulation, 
which, in his opinion, should be given priority.

The Brazilian Bean and Pulses Institute (Ibrafe), likewise ob-
serves that there are hardly any visible evolutionary steps in the 
question of seeds, whilst variations are linked to the price of the 
grain. Marcelo Lüders, president of the institution, has it that 
seeds are of fundamental importance for the sustainability of the 
sector and, therefore, the battle against piracy should never stop, 

whilst production traceability should be implemented, on the ba-
sis of a ten-year plan that sets forth a gradual annual increase in 
the mandatory use of certified seeds. 

In Lüders’ view, there is need for distinct legislation for small, me-
dium and commercial growers, due to the great differences and, in 
the case of the commercial farmers, he leaves it clear that “they need 
to be completely sure about the quality of the seed produced in Bra-
zil”, where he spots problems. He also comments that both seed pro-
ducers and growers can already take advantage of the contract reg-
istration in the BBM – Brazilian Commodities Exchange: “If buyers 
purchase with a registered contract they are subject to arbitration 
and will feel safer. For their part, the seed producers will reduce risks 
coming from dishonest and opportunistic farmers”, he says.

In the meantime, public research institutions are offering new 
cultivars to the sector. In 2018, Embrapa Rice and Bean launched the 
first option of super early common carioca bean, called BRS FC104, 
developed jointly with other research institutions, in an attempt to 
meet the demand for crop succession purposes and reduction of 
production costs. On the other hand, in early 2019, Embrapa Soy 
presented a new variety of black beans, known as BRS FP403, highly 
productive and adapted to several regions across Brazil, with the po-
tential for yields of 4.7 thousand kilograms per hectare. 

the MOSt Recent PeRiOd WitneSSeS A 
decReASe in the PROductiOn Of beAn SeedIn

or
 A

g.
 A

ss
m

an
n

40

Tempo é tudo para o agronegócio, a atividade que sustenta a 
economia do país e cresce cada dia mais.
Fique por dentro de toda a força e a inspiração do campo nas 
publicações da Editora Gazeta. Anuários, revistas, banco de 
imagens e geração de conteúdo com relevância e propriedade de 
quem conhece em profundidade o mercado.

Leia. Anuncie. Conheça. Cresça.

AGRO É
AGORA.

NO DIA A DIA,
DE SOL A SOL,

AGRO É AGORA.



Mercado de mudas e sementes florestais do brasil é tão gigantesco 
quanto a sua diversidade, tanto que ainda não foi possível mensurá-lo

O GIGANTISMO FLORESTAL DO bRASIL IMPE-
DIU, até agora, que números precisos da produção de 
mudas e de sementes deste segmento fossem conta-
bilizados, para fins estatísticos. Mesmo o Registro Na-
cional de Sementes (Renasem) não alcança mapea-
mento que traduza de forma consistente a realidade 
nacional. Mas é de consenso que se trata de um mer-
cado em ascensão e vital para os propósitos econômi-
cos, sociais e ambientais do País.

Para as florestas comerciais, a reprodução é cada 
vez maior por meio de mudas clonais e tecnologias 
avançadas, que abreviam o processo, garantem pro-
dutividade e sanidade às variedades. O manejo tradi-
cional de sementes é mais restrito às zonas de restau-
ração ecológica, de acordo com o Comitê Técnico de 
Sementes Florestais da Associação Brasileira de Tec-
nologia de Sementes (Abrates), refletindo-se na estru-
turação de cadeias de valor. Para atender à deman-
da de espécies nativas, foram requeridos controles da 
origem, qualidade e identidade dos materiais genéti-
cos, desde a seleção de áreas e matrizes até armazena-
mento e comercialização.

Conforme a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, 
estima-se que 12,5 milhões de hectares devam ser res-
taurados no País até 2030. Isso gera a necessidade de 
um arranjo produtivo que atenda à produção anual de 
centenas a milhares de toneladas de sementes. A orga-
nização deste setor tem se dado por meio de Redes de 

Sementes em diferentes regiões e biomas, com a par-
ticipação de variados atores. No entanto, carecem de 
condições estruturais e técnicas, gerando diversas e 
amplas fragilidades operacionais para atender às exi-
gências legais e formalizar a produção. 

Com bons resultados, o Comitê Técnico de Semen-
tes Florestais da Abrates tem ajudado a promover o for-
talecimento científico e tecnológico integrado à cons-
trução de políticas públicas para estimular a produção 
em larga escala de sementes nativas do Brasil e exóticas 
silviculturais. Age também na proposição de sistemas 
efetivos de controle da qualidade, da origem e da iden-
tidade de material genético focados na conservação de 
espécies e na promoção de setores produtivos.

O Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (Ipef) 
assegura que o Brasil é referência na produção des-
te tipo de sementes no mundo, graças à diversidade e 
à dimensão de suas florestas e ao desenvolvimento de 
material genético desde os anos de 1960. O Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) indica 
que ao final de 2017 havia cerca de 400 viveiros de espé-
cies florestais nativas registrados no País, um terço dos 
quais com produção de até 10 mil mudas por ano.

Para as grandes empresas não faltam opções, 
pois o Registro Nacional de Cultivares do Mapa indi-
ca 2.791 variedades florestais oficiais no País, repre-
sentando 7% do total até 18 de junho 2019. Destas, 
664 são de eucaliptos. 

flOReStAS cOMeRciAiS AvAnçAM e nAtivAS 
tAMbéM têM MeRcAdO cReScente

iMenSuRável

PlAntAdAS 
As florestas plantadas ocupam 7,84 milhões de hectares, nos quais predominam cultivos com eucalipto e pinus, seguidos por acácia e 

teca, e as espécies nativas araucária e paricá. em 2018, o setor representou 6% do produto Interno Bruto (pIB) industrial. conforme a Indús-
tria Brasileira de Árvores (Ibá), aproveitando conjuntura favorável, a indústria de base florestal – celulose, papel e madeira – fechou 2018 
com exportação recorde de US$ 10,7 bilhões, alta de 25,5% sobre 2017. Ficou atrás dos complexos de soja e carnes. em 2019, a expectativa 
não é tão boa, por causa dos grandes estoques formados pela china, principal cliente no ano anterior.

o setor de árvores plantadas gera 3,7 milhões de empregos diretos e indiretos e prevê investimentos de R$ 15 bilhões até 2020, com 
plantio, ampliação de fábricas e novas unidades. A projeção ganhou reforço em junho de 2019, quando o Ministério da Agricultura, pecu-
ária e Abastecimento publicou portaria com o plano nacional de Desenvolvimento de Florestas plantadas (pnDF), que tem a meta de am-
pliar a área de produção em 2 milhões de hectares até 2030. 

para Diogo leuck, presidente da Associação gaúcha de empresas Florestais (Ageflor), a diretriz auxiliará o setor a crescer com segurança 
jurídica nos próximos dez anos. entre as ações para atingir a meta estão desburocratização e fortalecimento do sistema de defesa sanitária 
florestal, elaboração do inventário nacional das florestas plantadas e adequação de políticas de crédito e gestão.
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PlAnted
planted forests occupy an area of 7.84 million hectares, where the predominant species are eucalyptus and pine trees, fol-

lowed by acacia and common teak, and native species paraná araucaria and cohoba piptadenia. In 2018, the sector represented 
6% of the industrial gross Domestic product (gDp). According to the Brazilian tree Industry (BtI), taking advantage of the favor-
able scenario, the forest-based industries – cellulose, paper and wood – drew to a close in 2018 with record exports of US$ 10.7 bil-
lion, up 25.5% from 2017. It came only after the soybean and beef complexes. In 2019, expectations are not that bright, the reason 
lies in the huge stocks in china, main foreign client. 

the tree sector generates 3.7 million direct and indirect jobs and anticipates investments of R$ 15 billion by 2020, with plant-
ing, factory expansions and new units. the projection gained momentum in June 2019, when the Ministry of Agriculture, live-
stock and Food Supply (Mapa) published a government directive with the national plan for the Development of planted Forests 
(pnDF, in the portuguese acronym), whose target consists in expanding the production area by 2 million hectares, by 2030.

Diogo leuck, president of the Rio grande do Sul Forestry companies (Ageflor), understands that the directive will drive the 
growth of the sector under the umbrella of judicial safety over the next 10 years. the initiatives intended to achieve the target in-
clude the elimination of red tape, whilst strengthening the forest phytosanitary surveillance system, the national inventory of the 
planted forests and the adjustment of credit and management policies. 

unmeasurable
Forest seed and seedling market in brazil is as gigantic as its diversity, 

so much that it has not yet been possible to measure it

ThE GIANT PROPORTIONS OF ThE bRAZILIAN forests have so far 
prevented the Country from releasing, for statistical purposes, pre-
cise numbers relative to the production of seed and seedlings of this 
segment. Even the National Seed Register (Renasem) does not have 
any mapping system consistent with the national reality. But it is 
common belief that it is a market on the rise and vital for the social, 
economic and environmental purposes of the Country. 

As far as commercial forests go, propagation is increasingly per-
formed with clonal seedlings and advanced technologies, which 
shorten the process, and are an assurance of productive and healthy 
varieties. Traditional seed management practices are mostly restrict-
ed to ecological restoration zones, according to the Forest Seeds 
Technical Committee of the Brazilian Association of Seed Technolo-
gy (Abrates), reflecting in the structuring of value chains. In order to 
meet demand for native species, origin, quality and genetic material 
identity controls were required, from the selection of areas and par-
ent trees to storing and commercialization.

According to the Native Vegetation Protection Law, it is estimat-
ed that 12.5 million hectares should be restored in the Country by 
2030. This generates the need for a productive arrangement for the 
production of thousands of tons of seeds a year. The organization of 
this sector has been conducted through Seed Networks in different 

regions and biomass, with the participation of several players. Nev-
ertheless, they still lack technical and structural conditions, result-
ing into several and relevant operational fragilities when it comes to 
meeting the legal requirements and formalizing production.

With good results, the Technical Forest Seed Committee, coordinat-
ed by the Abrates, has promoted the scientific and technological rein-
forcement relative to public policies that stimulate large-scale produc-
tion of native and exotic silvicultural seeds in Brazil. The Committee also 
suggests effective quality control systems that dig into the origin and 
identity of the genetic material, with a major focus on the conservation 
of species and on the promotion of productive sectors. 

The Forest Science and Research Institute (Ipef) makes it clear 
that Brazil is a reference in the production of this type of seeds in 
the world, thanks to the diversity and dimension of its forests and 
to the development of genetic material since the 1960s. The Minis-
try of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa) indicates that 
in late 2017 there were approximately 400 nurseries of native forest 
species in the Country, a third of them with the production of up-
wards of 10 thousand seedlings a year.

There are plenty of options for big companies, as the National Regis-
ter of Cultivars mentions 2,791 types of forests in the Country, represent-
ing 7% of the total, by June 2019. Of these, 664 are eucalyptus species.

cOMMeRciAl fOReStS MAke StRideS And 
the MARket Of nAtive fOReStS iS On the RiSe, tOO
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À SOMbRA  •  In the shade
estImatIva da Produção de mudas de 
esPécIes florestaIs/2018 – brasIl

Fonte: SFAs, Mapa, julho de 2019.

   UF Viveiros Mudas
Acre 1 366.000
Alagoas 0 0
Amapá 0 0
Amazonas 6 413.600
Bahia 11 6.748.125
Ceará  22 61.827.248
Distrito Federal 0 0
Espírito Santo 4 481.700
Goiás  7 245.179
Maranhão 1 100.000
Minas Gerais 113 6.407.359
Mato Grosso do Sul 2 5.700
Mato Grosso 4 219.700
Pará 4 112.000
Paraíba 2 90.000
Pernambuco 5 68.562
Piauí 0 0
Paraná 17 2.202.250
Rio de Janeiro 38 1.186.320
Rio Grande do Norte 5 196.595
Rondônia 8 1.783.800
Roraima 5 75.000
Rio Grande do Sul 156 1.532.900
Santa Catarina 6 1.081.900
Sergipe 2 100.000
São Paulo 1.753 65.796.086
Tocantins 15 1.850.000
totAl 2.187 152.890.024
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Qualidade das forrageiras garante o crescimento 
do maior rebanho comercial do mundo – e recordes 

na produção e na exportação das carnes

COM O MAIOR REbANhO bOVINO comercial do 
mundo, formado por 214,7 milhões de cabeças, o Bra-
sil tem 162,2 milhões de hectares de pastagens distri-
buídos em seu território. As forrageiras desenvolvidas 
e adaptadas para garantir essa gigantesca criação de 
boi a pasto são o motor que eleva o país à condição de 
maior produtor e exportador mundial de carne bovi-
na, com abate de 44,23 milhões de cabeças por ano e 
produção de 10,96 milhões de toneladas em equiva-
lente carcaça (TEC).

O diferencial do boi criado a pasto tem peso: o fa-
turamento global do setor em 2018 chegou a R$ 597,2 
bilhões. Cerca de 20% da produção é exportada para 
mais de 100 países e o restante abastece o superlativo 
mercado doméstico. Isso também põe o Brasil na lide-
rança mundial em produção, consumo e exportação de 
sementes forrageiras, terceiro maior segmento no co-
mércio nacional, atrás de soja e milho, segundo o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

“Somos um dos raros países com programa de me-
lhoramento genético de forrageiras, exportadores de 
tecnologia”, diz a pesquisadora Liana Jank, responsá-
vel pelo Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Pani-

cum maximum, o capim Mombaça, da Embrapa Gado 
de Corte, de Campo Grande (MS).

As gramíneas tropicais mais usadas pela pecuária 
brasileira são  Brachiárias (Uruchloa brizantha, ruzizien-
sis, decumbens e humidicola), rústicas e resistentes a 
solos menos férteis e estiagem, de porte mais baixo e 
fácil manejo no ciclo pecuário. O Mombaça, de grande 
qualidade, é mais alto e exige fertilidade e manejo, sen-
do por isso cultivado em áreas menores e dirigido à ter-
minação de animais, no final do ciclo de engorde.

Conforme o Sistema de Gestão e Fiscalização de Mu-
das e Sementes do Mapa, em 2018 a produção estima-
da de forrageiras temperadas alcançou 347.706,6 tone-
ladas em todas as categorias registradas. Na parcial de 
junho de 2019, com dados coletados no primeiro qua-
drimestre, a temporada 2019 somava 79.126,8 mil to-
neladas. Já no caso das cinco principais variedades 
tropicais (Panicum maximum e Urochloas), a produção 
concentra-se em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pa-
raná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e São 
Paulo, com menor presença em Bahia, Maranhão, Rio 
Grande do Norte, Pará, Minas Gerais, Goiás e Distrito 
Federal, entre os 27 estados. 

O bRASil é O MAiOR PROdutOR, 
cOnSuMidOR e exPORtAdOR de fORRAGeiRAS 

o motor
dO bOi

O ShOW dO bilhÃO
o mercado legal de sementes de pasto tropical movimenta mais de R$ 1,4 bilhão ao ano. Isso porque 30% do co-

mércio é informal, com uso de sementes piratas. para combater a prática, a Associação para o Fomento à pesquisa 
de Melhoramento de Forrageiras (Unipasto), que agrega 31 empresas e sementeiros e tem parceria com a empresa 
Brasileira de pesquisa Agropecuária (embrapa), lançou um selo de qualidade em suas embalagens. “A cultivar leva 
13 anos de investimentos e pesquisas para chegar à linha comercial. é preciso proteger este trabalho, remunerar 
quem investe e impedir que a pirataria ponha em risco a pecuária, uma vez que dissemina doenças e plantas dani-
nhas e traz prejuízos ao pecuarista, ao sementeiro e ao país”, diz Roberto Myano neto, da Unipasto.

o comércio legal supera 120 mil toneladas de sementes puras e viáveis por ano, que utilizam ao menos 160 mil 
hectares de campos de produção. Mais de 20% são exportados. Difundidas a partir dos anos 1970, com base em gra-
míneas africanas, as forrageiras chegaram oficialmente à pesquisa na década de 1980 como coleções que formaram 
os bancos ativos de germoplasma na embrapa. Hoje, mais de 3 mil tipos de espécies e subespécies formam essa re-
serva genética, considerando variedades tropicais e de clima temperado.

para liana Jank, apesar do progresso e da liderança global, o país tem de evoluir na área, o que demanda estrutu-
ra e investimentos, a exemplo do que houve com a soja e o milho. As demandas são regionalizadas. o norte, por exem-
plo, pede pastos mais produtivos e tolerantes a solos com deficiência de drenagem. Já o Sul quer produtos alternativos 
ao azevém e tolerantes ao frio; o centro-oeste e o Sudeste buscam plantas resistentes a veranicos e doenças. e qua-
se todos querem variedades não resistentes a herbicidas para não interferirem em culturas de integração ou rotação.

A Associação Brasileira de tecnologia de Sementes (Abrates) considera que a cadeia produtiva das sementes de 
forrageiras tropicais passou por transformações nos últimos anos e o uso de técnicas rudimentares, com baixo con-
trole, perdeu espaço por conta de um consumidor exigente e consciente da importância da qualidade. os sistemas 
de produção têm se especializado e, em consequência, demandado novas tecnologias. 

Mesmo sendo referência mundial, um desafio do setor é evoluir também em termos de manejo das pastagens e 
do solo, visando melhor aproveitamento do potencial produtivo das cultivares e das áreas e recuperação de terre-
nos degradados. nem mesmo a melhor semente dá resultado sem um solo e os cuidados necessários para o desen-
volvimento das plantas.



inglês

the billiOn ShOW
the legal tropical forage seed market is a 

business that amounts to more than R$ 1.4 
billion a year. this happens because 30% of 
the trade is informal, with the use of pirated 
seed. In order to fight this practice, the Asso-
ciation for the promotion of Forage enhance-
ment Research (Unipasto, in the portuguese 
acronym), which comprises 31 companies 
and seed producers, and works jointly with 
the Brazilian Agricultural Research corpo-
ration (embrapa), has launched a quality la-
bel for its packaging. “the cultivar is the re-
sult of 13 years of investments and research 
works to reach its commercial line. there is 
need to protect this work, remunerate those 
who make investments and prevent piracy 
from jeopardizing the cattle farming busi-
ness, as it disseminates diseases and weeds 
and causes losses to the farmers, seed pro-
ducers and to the country”, says Roberto My-
ano neto, from Unipasto.

the legal trade deals with 120 thousand 
tons of pure and viable seeds a year, to which 
less than 160 thousand hectares are devot-
ed. More than 20% of this seed is export-
ed. these forages have been grown since 
the 1970s, most of them stemming from Af-
rican grasses, and research on them started 
in the 1980s, in the form of collections that 
turned into active germ plasm databases at 

embrapa. currently, more than 3 thousand 
species and sub-species make up the genet-
ic reserve, considering tropical varieties and 
temperate climate varieties.

In liana Jank’s view, despite the prog-
ress achieved and the global leadership, the 
country has to evolve in the area, which de-
mands structure and investments, just like 
what happened with soybean and corn. 
All demands are on a regional basis. the 
north, for example, requires more produc-
tive forages and tolerant to soils with drain-
age problems. the South, for its part, wants 
forages other than perennial ryegrass and 
tolerant to cold temperatures; the center-
West and the Southeast prefer plants resis-
tant to Indian summers and diseases. Most 
all of them want varieties non-resistant 
to herbicides to prevent any interference 

with integration or rotation crops. 
the Brazilian Seed technology Associa-

tion (Abrates) has it that the tropical forage 
seed supply chain has gone through trans-
formations over the past years and the use of 
rudimentary technics, with low control, lost 
ground in light of discerning and conscious 
consumers who value quality. the produc-
tion systems have become specialized and, 
as a result, are after new technologies.

though being a global reference, a chal-
lenge of the sector also consists in evolving in 
terms of soil and pasture management, with 
an eye on a better use of the productive po-
tential of the areas and the recovery of de-
graded soils. not even the best seeds bring 
good results without a well-prepared soil 
and the necessary management practices 
for the plants to develop. 

Forage quality propels the growth of the 
biggest commercial herd in the world, 

with record beef production and exports

GrASS-fed beef 

wITh ThE bIGGEST bOVINE hERD IN ThE wORLD, totaling 
214.7 million head, Brazil possesses 162.2 million hectares of pas-
turelands across its territory. The forages developed and adapted for 
feeding this gigantic grass-fed herd of cattle are the driving force Be-
hind Brazil’s position as biggest producer and exporter of beef, with 
slaughters amounting to 44.23 million head a year, with a produc-
tion of 10.96 million tons of beef in carcass weight equivalent.

Grass-fed cattle make a big difference: total revenue brought in 
by the sector in 2018 amounted to R$ 597.2 billion. About 20% of 
the total volume is exported to more than 100 countries and the re-
maining 80% supplies the domestic market. It positions Brazil as a 
global leader in the production, consumption and export of forage 
seed, third biggest segment in the national business, coming only 
after soybean and corn, according to officers from the Ministry of 
Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa).

“We are one of the rare countries with a genetic forage  en-
hancement program, and we export this technology”, says re-
searcher Liana Jank, responsible for panicum maximum Germ 

Plasm Database (GPD), the Mombasa grass, developed by Embra-
pa Beef Cattle, in Campo Grande (MS).

The most common tropical grasses consumed by Brazilian cat-
tle are  Brachiaria varieties (Uruchloa brizantha, ruziziensis, de-
cumbens and humidicola), rustic and resistant to less fertile soils 
and to drought conditions, small and easy to manage during the 
cattle raising cycle. Mombasa grass, of high quality, is taller and re-
quires fertility and management practices, and is therefore culti-
vated in smaller areas, specific for cattle in the termination phase, 
at the end of the fattening cycle.

According to Mapa’s Seedling and Seed Inspection System, in 2018 
the estimated production of forage crops amounted to 387,706 tons in 
all registered categories. In the first survey in June 2019, with data col-
lected in the first quarter, the 2019 season reached a total of 208,236 
thousand tons. Production is concentrated in Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins and São 
Paulo, with a minor presence in Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, 
Pará, Minas Gerais, Goiás and Distrito Federal, among the 27 states.

bRAzil iS the leAdinG PROduceR, 
cOnSuMeR And exPORteR Of fORAGe cROPS
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PASTAGEM TEMPERADA  •  Temperate pasture
Produção estImada de sementes das PrIncIPaIs 
varIedades de clIma temPerado – em toneladas
   VARIeDADe nome científico 2017 2018 2019*
Aveia Preta Avena strigosa 230.025,91 275.486,84 47.915,77
Aveia Branca Avena sativa 41.344,41 47.934,36 22.051,53
Azevém Lolium multiflorum 21.697,15 23.642,06 8.975,50
Ervilhaca Vicia sativa 703,50 709,30 184,00
totAl  293.770,97 347.772,56 79.126,80
* em andamento 
Fonte: Mapa, julho de 2019.  –  Status: Recebido, aprovado e homologado.

DOMINÂNCIA TROPICAL  •  Tropical predominance
Produção brasIleIra de sementes das PrIncIPaIs forrageIras troPIcaIs  –  todas as categorIas
   SAFRAS 2017/17 + 2017/18 2018/18 + 2019
   eSpécIeS Área (ha) toneladas Área (ha) toneladas
Marandu (Urochloa brizantha) 106.823,65 137.201,30 75.379,34 132.531,48
Mombaça (Panicum maximum Jacq.) 50.105,10 76.104,66 52.181,51   80.182,42
Brachiária ruziziensis (Urochloa ruziziensis)              37.542,56 52.425,53 26.392,93    37.065,30
Basilisk (Urochloa decumbens) 11.973,15  16.699,39       12.823,71     17.998,54
Brachiária humidícola (Urochloa humidicola)  31.895,60   12.627,39   34.650,40       12.469,60
totAl 238.340,06 295.058,27 201.427,89    280.247,34
Fonte: Coordenação de Sementes e Mudas – CSM/DFIA /SDA/Mapa.  –  Estimativa: julho de 2019.



MeRcAdOS POtenciAiS
o segmento verifica possibilidades de expansão da demanda doméstica. neste sentido, pela observação 

da ABcSeM, um dos mercados específicos que se ampliou é o de uso domiciliar, com mais pessoas cozinhando 
em casa e maior interesse por temperos e condimentos destinados a pratos gourmet. Há informações de que 
esse mercado crescente já movimenta mais de R$ 170 milhões e poderá avançar ainda mais se houver maior 
número de pontos de venda, com simplificação no registro. 

o movimento financeiro total das sementes de hortaliças no país gira ao redor de R$ 1 bilhão, pelos cálcu-
los atuais da associação. em 2016, trabalho sobre Mapeamento e Quantificação da cadeia produtiva das Hor-
taliças no Brasil, realizado pela confederação da Agricultura e pecuária do Brasil (cnA) e pela ABcSeM, por 
meio da Markestrat, estimava faturamento na ordem de US$ 446 milhões na área de sementes, com levanta-
mento baseado em 13 produtos de ponta. 

o segmento volta-se também ao mercado externo, hoje ainda bastante reduzido. para tanto, a entidade repre-
sentativa criou grupo de trabalho e, junto com o governo, faz mapeamento de mercados e amplia contatos com vis-
tas à abertura de espaços de colocação de sementes em nível mundial. o diretor executivo considera que o país tem 
produtos competitivos e qualificados, e vislumbra boas possibilidades de crescer a médio prazo nesse comércio.

Setor de sementes de hortaliças confia em recuperação do movimento 
de vendas em 2019, após um período recessivo que afetou esse mercado

A SALADA DEVERá VOLTAR A TER ESPAÇO maior no 
cultivo dos produtores e na mesa dos consumidores. Até 
meados de 2019, o setor de sementes de hortaliças no País 
mantinha expectativa de recuperação das vendas no ano, 
após uma fase em que ocorreu recuo no movimento, a par-
tir da crise econômica que se instalou e de outros fatores que 
interferiram. Até 2016, o segmento registrava crescimento 
anual, mas em 2017 ocorreu redução, calculada na faixa de 
8%, e em 2018 a queda foi estimada em 2%.

Interferiu no desempenho a diminuição do poder de 
compra dos consumidores, além da repercussão de fal-
ta de crédito, da greve de caminhoneiros e de questão de 
custos, onde tem influência a característica de importa-
ção de grande parte das sementes. Já em 2019 aumentou 
o índice de confiança do mercado em geral, o que deve 
contribuir para uma melhora nos resultados do ano, na 
avaliação feita em julho por Marcelo Pacotte, secretário-
-executivo da Associação Brasileira do Comércio de Se-
mentes e Mudas (ABCSEM).

O dirigente citava ainda o papel exercido por medidas 
adotadas no início do ano na área tributária, auxilian-
do na redução de custos. Mencionou a renovação pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) do 
Convênio 100/07, que reduz a base de cálculo do Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no 
transporte interestadual de insumos agrícolas, assim 
como a isenção do mesmo tributo sobre produtos horti-
frutigranjeiros, pelo Estado de São Paulo.

No mesmo campo, conforme Pacotte, a perspectiva 
de uma reforma tributária ampla trazia expectativa de 
melhoras ao setor, no que se refere a uma maior oxi-
genação e a equilíbrio no sistema, sem cobrança em 
cascata. O mesmo acontece em relação a um cenário 
esperado de oferta de crédito em maior escala, o que 
também viria ao encontro de uma possibilidade de pro-
duzir com qualidade e rentabilidade, numa realidade 
mais equilibrada e justa, onde o consumidor final não 
precise pagar muito caro.

cOMéRciO de SeMenteS PARA hORtA 
MOviMentA eM tORnO de R$ 1 bilhÃO

mais espaço para 
SAlAdAS
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POtentiAl MARketS
the segment expects domestic demand to soar considerably. Within this context, according to ABcSeM officers, one of the spe-

cific markets that has expanded is household use, with more people preparing their meals at home, and growing interest for spic-
es and seasonings for gourmet dishes. they say that this ever-soaring market has already moved R$ 170 million and could grow 
even further if more retail outlets existed, with simplification of registration. 

the total financial transactions of vegetable seeds in Brazil reach about R$ 1 billion, in line with the present calculations by 
the association. In 2016, a study on the Mapping and Quantification of the Vegetable Seed Supply chain in Brazil, conducted by 
the Brazilian confederation of Agriculture and livestock (cnA) and by the ABcSeM, through the Markestrat, estimated revenue at 
about US$ 446 million in the area of seeds, with a survey of 13 leading crops.

the segment is now turning to the foreign market, still in its initial stage. to this end, the representative entity created a work-
ing group and, jointly with the government, maps markets and expands contacts through visits intended to find new markets for 
our seeds around the world. the executive director has it that the country possesses competitive and qualified crops and spots 
good chances for growth in the medium term in this type of business.

Vegetable sector expects seed sales to recover in 2019, 
after a recessive period that affected this market

Salad ConSUmption 
on the riSe
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VEGETAbLES ARE AbOUT TO RECOV-
ER ThEIR CULTIVATED area in the farms 
and return to the dinner tables. Until mid-
2019, the vegetable seed sector in the 
Country was harboring expectations for 
vegetable seed sales to recover, after a pe-
riod of declining businesses, mainly due 
to the economic crisis that affected the 
Country, along with other factors that in-
terfered. Up to 2016, the segment used to 
register annual increases, but in 2017 a de-
cline occurred, of about 8%, and in 2018 
the decline was estimated at 2%.

The performance was affected by the de-
clining purchasing power of the consumers, 
in addition to the consequences stemming 
from lack of credit lines, the truck drivers’ 
strike and the question of high costs, greatly 
influenced by the imports of huge amounts 
of seed. In 2019, the consumer confidence 
index rose considerably, a fact that should 
contribute towards achieving better re-

SeedS fOR veGetAble GARdenS 
bRinG in AbOut R$ 1 billiOn

sults over the year, according to an evalua-
tion made in July by Marcelo Pacotte, execu-
tive secretary of the Brazilian Association of 
Seed and Seedling Traders (ABCSEM).

The officer also referred to the role car-
ried out by measures introduced at the 
beginning of the year in the fiscal area, 
leading to lower production costs. He men-

tioned the renewal by the National Council 
of Treasury Policy (Confaz) of the 100/07 
Agreement, which reduces the calculation 
basis  on the state value-added tax on the 
circulation of goods, interstate and inter-
city transportation and communication 
services (ICMS) in interstate transporta-
tion of farm inputs, as well as the exemp-
tion of the same tax on vegetables and 
fruits, in the State of São Paulo.

In the same area, according to Pacotte, 
under the perspective of  comprehensive 
tax reforms, improvements in the sector 
are likely, with regard to the oxygenation 
and balance of the system, and the elimi-
nation of cascading tax systems. The same 
holds true for an expected scenario of high-
er credit limits, which would also be in line 
with the chances to produce with quality 
and profitability, in a more balanced and 
fairer reality, where final consumers do not 
need to shell out much money. 

OS DESTAQUES
•  The highlights
PrIncIPaIs sementes de 
hortalIças em faturamento – 
(dados referentes a 2016)

Fonte: Mapeamento e Quantificação da Cadeia 
Produtiva de Hortaliças no Brasil, 2017. – CNA/ABCSEM.

   pRoDUtoS US$ milhões
Batata  197,20 
Alho  76,20 
Tomate de mesa 60,51 
Cebola 29,10 
Alface 17,07 
Cenoura 14,96 



O MILhO ESTá AVANÇANDO NO CAMPO 
bRASILEIRO, assim como a produção de se-
mentes, que, por sua vez, contribui para a me-
lhoria da produção. A cultura foi impulsionada 
em fase mais recente com preços melhores e 
também condições técnicas mais adequadas 
para a segunda safra, além de já ser favoreci-
da há mais tempo com a disponibilidade de 
materiais mais eficientes para plantio, confor-
me constatam a Associação Paulista de Pro-
dutores de Sementes e Mudas (APPS), sediada 
em Campinas (SP), e a Embrapa Milho e Sorgo, 
com sede em Sete Lagoas (MG).

A associação ainda não havia concluído, 

até o final do primeiro semestre, o balanço 
brasileiro de oferta e demanda de sementes 
de milho de 2019. Mas, conforme o secretário 
executivo Cássio Camargo, estava sendo pro-
jetada na safra 2018/19 venda semelhante à 
do ciclo 2016/17, da ordem de 18,7 mil sacas. 
Ocorreria recuperação de 13% a 14% em re-
lação à temporada anterior, na qual houve 
redução em proporções semelhantes. A ofer-
ta registra crescimento e, conforme dados do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), a produção chegou a au-
mentar 36% entre os últimos ciclos.

O aumento da oferta de sementes acon-

tece em consonância com o incremento 
produtivo do cereal no País. O setor obser-
va ganhos de produtividade, que “têm rela-
ção direta com o desenvolvimento de novos 
híbridos mais responsivos ao uso de práti-
cas agronômicas mais adequadas para os 
diferentes ambientes de cultivo das regiões 
brasileiras”, relatam os pesquisadores Isra-
el Alexandre Pereira Filho e Emerson Borghi, 
da Embrapa Milho e Sorgo. Eles destacam, 
entre as novas tecnologias adotadas no se-
tor, “a biotecnologia aplicada ao desenvolvi-
mento de híbridos com genética avançada, 
como as dos milhos Bt e RR”.

Em documento sobre sementes de milho 
no Brasil, os pesquisadores levantam 298 cul-
tivares disponíveis na safra 2017/18, embora 
com limitação no acesso aos dados “devi-
do a novas configurações das empresas em 
seus processos de compra e/ou fusões”.  Do 
total levantado, 65% referiam-se a materiais 
transgênicos e parcela semelhante à de ci-
clo precoce, enquanto 28,5% eram de su-
perprecoces. Eles comentam que “a área 
cultivada com milho transgênico no Brasil 
cresce ano a ano, evidenciando a adoção da 
tecnologia em função do custo-benefício do 
controle dos insetos-pragas como as lagar-

tas, além da tolerância aos herbicidas glifo-
sato e glufosinato de amônio”.

É destacado ainda no trabalho que “hoje a 
sucessão soja-milho domina os campos bra-
sileiros, principalmente na região central do 
País, onde a busca pela precocidade é impor-
tante, em especial pelo término do período 
chuvoso no início do outono”. Na região Sul, 
os técnicos observam que “o início da seme-
adura em setembro com cultivares de ciclo 
hiperprecoce possibilita o cultivo de soja na 
sequência em algumas situações, ou mes-
mo são adotadas em regiões de pecuária lei-
teira para a produção de silagem”. 

milhorou no 
cAMPO

  Tanto a produção quanto a venda de sementes de milho apresentaram 
melhora no período mais recente, que é também de crescimento na cultura

híbRidOS MAiS 
eficienteS 
cOntRibueM PARA 
cReSciMentO dA 
PROdutividAde

PARA O exteRiOR
A semente brasileira de milho supre basicamente o mercado doméstico. embora o volume destinado ao exterior ainda seja pe-

queno, a exportação brasileira de sementes de milho é uma das mais expressivas do setor sementeiro. em 2018, o volume expor-
tado atingiu 23 mil toneladas, registrando incremento na ordem de 15,7% em comparação com o ano anterior, índice semelhante 
ao do comércio interno. o principal cliente continuou sendo o paraguai, com 7,6 mil toneladas, seguido dos estados Unidos, com 
5,7 mil toneladas, além dos sul-americanos Argentina e colômbia, na faixa de 2 mil toneladas.
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both production and sales of corn seed went up 
recently, a reflection of an ever-increasing crop

Rising
demAnd for Corn

tO the fOReiGn MARket
Brazilian corn seed basically supplies the domestic market. Although the volume destined for abroad is still low, exports of corn seeds 

play an expressive role in the seed sector. In 2018, the exported volume amounted to 23 thousand tons, representing an increase of 15.7% 
from the previous year, a similar rate compared to the sales in Brazil. the main client is paraguay, with 7.6 thousand tons, followed by the 
United States, with 5.7 thousand tons, and by the South-American countries of Argentina and colombia, with 2 thousand tons each. 
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CORN IS MAkING STRIDES IN bRAZIL-
IAN FARMS, and so is the production of corn 
seeds, which, in turn, contribute towards 
higher production volumes. Recently, the 
crop has been driven by remunerating pric-
es and by more appropriate technical con-
ditions for the winter crop, besides, for 
years now, taking advantage of the avail-
ability of more efficient cultivars, according 
to officers from the São Paulo Association 
of Seed and Seedling Producers (APPS), 
based in Campinas (SP), and Embrapa Corn 
and Sorghum, based in Sete Lagoas (MG).

By the end of the first half of the year, the 
association had not yet concluded the Bra-
zilian balance of offer and demand of corn 
seed in 2019. On the other hand, according 
to executive secretary Cássio Camargo, in 
the 2018/19 growing season, sales projec-
tions did not differ from 2016/17 crop year, 
about 18.7 million sacks. It would repre-
sent a recovery of 13% to 14% from the pre-
vious growing season, in which there were 
reductions of similar proportions. Sup-
ply is on a rising trend and, according to 
data from the Ministry of Agriculture, Live-
stock and Food Supply (Mapa), production 
soared 36% over the past seasons.

The bigger supply of corn seed is on a par 
with the higher production volume of the 
cereal in the Country. The sector witnesses 
productivity gains, which are “directly linked 

MORe efficient hybRidS hAve A 
SAy in SOARinG PROductivity RAteS

to the development of new hybrids, charac-
terized by their quick response to agronom-
ic practices that are more appropriate to 
the different environments where corn is 
grown in Brazil”, explain researchers Isra-
el Alexandre Pereira Filho and Emerson 
Borghi, from Embrapa Corn and Sorghum. 
They highlight, among the new technolo-
gies introduced by the sector, “biotech-

nology applied to the development of 
hybrids with advanced genetics, like the 
genetics of corns Bt and RR”.

In a document on the production of corn 
seed in Brazil, the researchers detect 298 
cultivars available for the 2017/18 crop year, 
although with a limitation to the access of 
data “due to new configurations of the com-
panies in their purchasing or merging pro-
cesses”. Of the total, 65% of the seeds were 
related to transgenic cultivars, with a sim-
ilar portion consisting of early cycle corn, 
whilst 28.5% were super early cycle corn. 
They comment that “the area cultivated 
with transgenic corn in Brazil rises year after 
year, attesting to the adoption of the tech-
nology by virtue of the cost-benefit factor, 
insect and pest control, like several strains of 
worms, besides their tolerance to herbicides 
glyphosate and glufosinate ammonium”.

The study also stresses that “now the 
soy-corn succession system predominates 
in the Brazilian fields, especially in the cen-
tral part of the Country, where early matur-
ing crops are important, especially because 
the rainy period usually finishes in early au-
tumn”. In the South, the technicians observe 
that “seeding in early September with hyper 
early cultivars makes it possible to grow soy-
bean in the sequence in certain situations, 
or even in areas of dairy operations for the 
production of silage”.

Fonte: Mapa/Sigef.   – *Safras 2017/17 + 2017/18 – 
**Safras 2018/18 + 2018/19. Junho 2019.

NO MILhARAL
•  In the corn field
Produção de sementes de mIlho/br 
(todas as categorIas/camPos 
recebIdos, homologados e aProvados)
   Ano 2017* 2018**
Área (ha) 233.943,35 194.456,55
Produção (t) 834.605,52 1.241.937,27
Principais estados produtores (2018 – Em t)

Goiás 561.607,65
Minas Gerais 288.016,45
São Paulo 158.172,37
Mato Grosso 41.680,92
Rio Grande do Sul 23.677,63

NO EXTERIOR  •  Abroad
exPortação de sementes de mIlho

Fonte: Mapa/Agrostat.

   Ano 2017 2018
Volume (kg) 19.966.743 23.103.612
Valor (US$) 64.026.935 75.358.473



A Abrass tem atuado no sentido de cons-
cientizar os produtores e procurado os ór-
gãos competentes com vistas a uma maior 
fiscalização,  bem como junto ao governo e 
a entidades interessadas, visando alterar a 
lei de proteção das cultivares, para coibir a 
produção de sementes piratas e fazer com 
que todos que utilizam legalmente as se-
mentes recolham os royalties a quem seja 
de direito. Inclusive foi criado grupo jun-
to ao Ministério da Agricultura, pecuária 
e Abastecimento (Mapa) com o intuito de 
adequar o regulamento existente na área 
à realidade do setor produtivo.

conforme informações de carlos gou-
lart, diretor do Departamento de Sanidade 
Vegetal e Insumos Agrícolas (DSV) do Mapa, 
cerca de 29% das sementes de soja no país 
não são certificadas, “o que demonstra a ne-
cessidade de revisitar conceitos e regras para 
tornar o sistema mais equilibrado”. lembrou 
ainda que países vizinhos que não adotaram 

O DESENVOLVIMENTO DA SOJA bRASILEIRA, que puxa a evolu-
ção do agronegócio do País, tem sido acompanhado de investimen-
tos na base, com produção de sementes cada vez mais qualificada. “A 
produção tem evoluído muito, em especial no quesito qualidade, seja 
no benefício (máquinas melhores e mais eficientes), seja na sanida-
de e na conservação das sementes (resfriamento e armazéns climati-
zados)”, frisa José Fava Neto, diretor de Comunicação e Marketing da 
Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja (Abrass).

O dirigente observa que “o multiplicador, de modo geral, tem re-
alizado investimentos, entre eles o TSI (Tratamento de Semen-
tes Industrial), que, além de facilitar o manejo dos produtores, 
ao lhes entregar uma semente já tratada e inoculada, possibili-
ta uma maior proteção quanto a ataques de pragas e doenças 
após o plantio”. Também tem adotado diversos procedimentos 
nas áreas de produção, colheita, transporte e secagem, incluin-
do vários testes laboratoriais e a campo, acompanhando a quali-
dade do produto, “de forma a entregar uma semente bem classi-
ficada, sadia e com alta germinação e vigor”.

No período mais recente da produção, conforme dados do ciclo 

2018/18 e iniciais da etapa 2018/19, é verificada redução na quan-
tidade de sementes produzida, em relação à temporada anterior. 
Isso, conforme a entidade do setor, se deve a adversidades climá-
ticas na fase da colheita e enchimento de grão (seca e excesso de 
chuvas na colheita), verificadas com maior intensidade na região 
Centro-Oeste. Porém, a associação garante que “o volume total pro-
duzido é suficiente para a demanda, devendo ocorrer algum desba-
lanço da oferta em algumas variedades específicas”.

O que preocupa muito o segmento é “a crescente pirataria”. 
Na avaliação da Abrass, “o uso de sementes sem origem com-
provada não só implica em concorrência desleal e desigual com 
o produtor de semente estabelecido como traz riscos fitossani-
tários incalculáveis para a agricultura nacional”. Aponta preju-
ízos que a prática causa ao setor, “ao não recolher royalties ao 
obtentor da variedade, inibindo a pesquisa e sobrecarregando a 
cobrança na semente fiscalizada, que tem de sustentar sozinha 
a atividade, aumentando custos e criando círculo vicioso”. Nos 
efeitos nocivos à sociedade, lembra ainda que “sementes piratas 
geram menor produção, o que não é interessante ao País”.

MultiPlicAdOReS de SeMenteS de SOjA 
inveSteM eM cOnStAnteS MelhORiAS

Produção de sementes de soja, principal cultura 
brasileira, tem evoluído muito, porém sofre com a 

concorrência desleal e os prejuízos da pirataria

qualidade é
leGAl

medidas em tempo oportuno tiveram de as-
sistir à saída da indústria e da produção de 
novas tecnologias para o produtor do país. 
em reunião no Mapa, luciano Vacari, diretor 

executivo da Abrass, indicou a imperiosida-
de de editar normas específicas para penali-
zar severamente quem utilizar em seus plan-
tios sementes sem origem comprovada.

fiScAlizAçÃO e leGiSlAçÃO
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OS CAMPOS COM AS SEMENTES  •  The fields with the seeds
Informações da Produção de sementes da soja no brasIl  – 
(todas as categorIas e camPos recebIdos, homologados e aProvados)

Fonte: Mapa/Sigef  –  Junho de 2019.

   SAFRA 2017/17  2017/18   totAl
Área (ha) 102.296,96 2.007.700,52 2.109.997,48
Produção estimada (t) 310.918,13 7.910.866,35 8.221.784,48
   SAFRA 2018/18 2018/19 totAl
Área (ha) 97.270,71 1.884.671,48 1.981.942,19
Produção estimada (t) 305.933,84 6.594.326,60 6.900.260,44
   pRIncIpAIS eStADoS (t) 2018/18 2018/19 totAl
Mato Grosso  827,60 1.443.309,99 1.444.137,59
Goiás 8.294,38 1.376.095,93 1.384.390,31
Paraná 6.517,70 869.131,01 875.648,71
Minas Gerais 5.009,70 711.354,70 716.364,40
Rio Grande do Sul 31.018,80 684.531,96 715.550,76
Bahia 21.095,50 636.822,89 657.918,39
Santa Catarina 12.192,90 306.594,05 318.786,95



Production of seedsof soybean, the 
leading brazilian crop has evolved 

considerably, but suffers from unfair 
competition and piracy

qUAlity
matters

ThE DEVELOPMENT OF bRAZILIAN SOYbEAN, 
that drives the evolution of agribusiness in the Coun-
try, has come in the company of investments in the 
basis, with the production of ever more qualified 
seed. “Production has evolved greatly, especially as 
far as quality goes, whether in terms of processing 
(more sophisticated and efficient machines), or in 
terms of seed health and conservation (cold storages 
and refrigerated warehouses)”, says José Fava Neto, 
Communication and Marketing director at the Brazil-
ian Association of Soybean Producers (Abrass).

The officer observes that “the multiplier, in gener-
al, has made investments, among them, one known as 
IST (Industrial Seed Treatment), which, besides making 
things easier for the farmers, supplying them with treat-
ed and inoculated seed, confers protection against post-
planting pests and diseases”. Farmers have also adhered 
to several procedures in the areas of production, harvest, 
transport and drying, including a lot of laboratory and 
on-field tests, keeping a close watch on the quality of the 
seeds, “so as to deliver only classified and healthy seeds, 
vigorous and with a high germination rate”.

In the recent production period, according to data 
from 2018/18 crop year and early days of the 2018/19 
growing season, a reduction in the amount of seeds pro-
duced is ascertained, compared to the previous year. This, 
in accordance with the sector’s entity, is due to climatic 
adversities during the harvest season and pod filling pe-
riod (drought and excessive rainfall), situations that were 
more severe in the Center-West region. However, the as-
sociation guarantees that “the total volume produced is 
enough for meeting this year’s demand, with some obvi-
ous imbalance in the supply of certain specific varieties”.

The segment is very concerned about the “in-
crease in piracy”. In the evaluation of Abrass, “the use 
of seed of unknown origin does not only translate 
into unfair and uneven competition with real seed 
producers, but equally causes incalculable phytosan-
itary risks to our national agriculture”. The damages 
caused to the sector include such risks as “the failure 
to collect royalties to the obtainer, and in the opin-
ion of Abrass officials “these pirated seeds generate 
smaller production volumes, which is something that 
does not appeal to the Country”.

SOybeAn Seed MultiPlieRS inveSt 
in cOnStAnt iMPROveMentS

inSPectiOn And leGiSlAtiOn
Abrass officials have been keeping the farmers and the competent organs aware of the need for strict inspection and, 

in the meantime, they have contacted the government and interested entities with an eye on altering the cultivar protec-
tion law, in order to ban the production of pirate seed and make it mandatory for all farmers, who use legal seed, to pay roy-
alties to the obtainer. Furthermore, a group was created by the Ministry of Agriculture, livestock and Food Supply (Mapa) 
with the aim to adjust the existing rules to the reality of the supply chain. 

According to information released by carlos goulart, director of Mapa’s Agricultural Inputs and plant Health Depart-
ment (DSV), about 29% of the soybean seeds in the country are not certified, “a fact that attests to the need to revisit the 
concepts and rules in order to turn the system more balanced”. He also recalled that neighboring countries that did not in-
troduce measures in due time were forced to witness the exit of the industry and the absence of any new technologies for 
the producers of the country. At a Mapa meeting, luciano Vacari, executive director at Abrass, pointed to the urgent need 
to edit specific standards that severely penalize those who, in their fields, use seed of unknown origin.
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O TRIGO VOLTOU A RECUPERAR A PRODUÇÃO em 2018 no País, 
mas ainda está longe da autossuficiência, enquanto a oferta de se-
mentes, que também aumentou no período, é bem superior à de-
manda. Para 2019, com semeadura em andamento no mês de ju-
nho, a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
era de 5,47 milhões de toneladas do grão (um pouco superior a 
2018), o que atende a cerca de 50% do mercado nacional, observa 
Luiz Eichelberger, pesquisador da Embrapa Trigo, de Passo Fundo 
(RS). Já sobre a produção de sementes, “com estimativa inicial su-
perior a 450 mil toneladas no ano”, registra que “excede largamente 
a área semeada no Brasil”, de cerca de 2 mil hectares.

“Ao contrário da produção de grãos, o Brasil é autossuficiente 
em sementes de trigo”, salienta o pesquisador de semente gené-
tica da Embrapa Trigo. A unidade, informa ele, “atua no mercado 
com geração de novas cultivares e produção de sementes genética 
e básica em quantidade e qualidade de modo a atender à deman-
da do sistema de produção de sementes de trigo, outros cereais de 
inverno e outras culturas”. O setor, comenta, está preparado para 
atender à demanda de sementes, inclusive para suprir a autossufi-
ciência na produção nacional do grão.

 Em relação a outras culturas de inverno, aponta que no caso da 
cevada (com área do grão equivalente a 112,2 mil hectares e produ-
ção de 335,5 mil toneladas, conforme previsão para 2019), “a produ-
ção brasileira de sementes atende integralmente à necessidade do 

mercado”. Nas demais – aveia (que chega a 375 mil hectares), tritica-
le (16,3 mil hectares) e centeio (4,2 mil hectares) –, “a produção de 
sementes está ajustada ao mercado”. Além dos cereais de inverno, 
assinala que ainda há a canola, que “atualmente ocupa área de 35,8 
mil hectares e cuja semente é totalmente importada”.

O pesquisador do setor destaca que “o Brasil é detentor de tecno-
logias das mais avançadas do mundo em produção de sementes, fru-
to de pesquisas na área”. Essas tecnologias referem-se tanto à produ-
ção no campo quanto ao manejo após a colheita, incluindo cultivares 
melhor adaptadas, mais produtivas e com resistência ou tolerância a 
doenças, novas moléculas de defensivos agrícolas para o controle de 
pragas e doenças, bem como novos conceitos de tecnologia de apli-
cação. Ainda são disponibilizadas máquinas e equipamentos mais 
adequados às necessidades, desde a colheita até secagem, limpeza, 
classificação e condições ambientais de armazenamento.

O processo que experimentou maior avanço nos últimos anos, 
segundo Eichelberger, é o tratamento de sementes, “evoluindo 
de tratamento manual para industrial com recobrimento, no qual 
produtos como bactérias fixadoras de nitrogênio, fitormônios, fer-
tilizantes e defensivos podem ser adicionados à semente em um 
tratamento único”. Complementa que “a pesquisa tem desenvol-
vido métodos de análise de sementes para identificar previamen-
te a real qualidade que têm no momento da semeadura, transmi-
tindo segurança ao produtor”.

AltA tecnOlOGiA eM SeMenteS POde 
SuPRiR exPAnSÃO nA PROduçÃO dO GRÃO

Produção brasileira de sementes de trigo excede 
em muito a área semeada no País, além de o 

segmento atender a várias culturas de inverno

tem de SObRA
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brazilian production of wheat seed by far exceeds demand in 
the Country, and the segment assists several winter crops 

wheAt Seed to spare
whEAT RESUMED ITS PRODUCTION 

VOLUMES in 2018 in the Country, but is still 
a long way from self-sufficiency, whilst seed 
supplies, which equally increased over the 
period, outstrip demand. For 2019, with 
seeding going on in June, the National Food 
Supply Agency (Conab) estimated the crop 
at 5.47 million tons (a little bigger than in 
2018), but enough to meet about 50% of the 
needs of the domestic market, observes Luiz 
Eichelberger, researcher at Embrapa Corn, in 
Passo Fundo (RS). With regard to the produc-
tion of seeds, “with an initial estimate of up-
wards of 450 thousand tons a year”, he main-
tains that it “by far exceeds the seeded area in 
Brazil”, of about 2 thousand hectares.

“Contrary to the production of grains, 
Brazil is self-sufficient in wheat seed”, stresses 
Embrapa Corn seed genetics researcher. The 
unit, he informs, “operates in the market 
with the generation of new cultivars and the 
production of genetic and basic seed, as far 
as quality and quantity go, so as to meet the 
demand of the wheat seed production sys-
tem, which also holds true for seeds of win-
ter crops and others”. The sector, he com-
ments, is prepared to meet all seed demands, 

hiGh technOlOGy cOuld SuPPly exPAnSiOn 
in the PROductiOn Of the ceReAl

including providing for self-sufficiency in the 
national production of the grain. 

With regard to other winter crops, he says 
that in the case of barley (with an area equiva-
lent to 112.2 hectares and production of 335.5 
thousand tons, according to the forecast for 
2019), “the production of seeds in Brazil meets 
market needs in their entirety”. For other crops 
– oats (with a total of 375 thousand hectares), 
triticale (16.3 thousand hectares) and rye (4.2 
thousand  hectares), “seed production has 
been adjusted to the market”. Besides the win-
ter cereals, he also refers to canola, “which 
now occupies an area of 35.8  thousand hect-
ares, and all seed is imported”.

The researcher of the sector emphasiz-
es that Brazil possesses the most advanced 
technologies in the world in seed production, 
resulting from research works in this area”. 
These technologies are relative to both pro-
duction in the field and post-harvest man-
agement, including well-adapted cultivars, 
more productive and resistant or tolerant 
to diseases, new pesticide molecules for the 
control of pests and diseases, as well as new 
concepts of application technology. Other 
benefits include the availability of machines 
and equipment that perfectly fit the needs, 
from harvest to drying, cleaning, grading, en-
vironment warehousing conditions. 

The process that experienced the biggest 
strides in the past years, according to Eichel-
berger, is seed treatment, “evolving from 
manual to industrial treatment with coat-
ing processes, in which products like nitro-
gen-fixing bacteria, phytohormones, fertiliz-
ers and pesticides can be added to the seed 
in a unique treatment”. He complements that 
“research has come up with seed analyzing 
methods to previously identify the real quali-
ty it has at the moment of seeding, imparting 
a feeling of safety to the farmers”. 

DEbULhANDO O TRIGO
 •  Threshing wheat
Produção* de sementes 
nas últImas safras

Fonte: Mapa/Sigef.  –  * Produção estimada, todas as 
categorias – campos recebidos/homologados/aprovados.

   SAFRA Área (ha) produção (t)
2017/2017 171.239,88 567.020,72
2018/2018 187.418,69 929.332,77
principais estados produtores (2018, em t):

Paraná 339.795,29
Rio Grande do Sul 210.008,28



Grupo bühler projeta e fabrica as mais avançadas soluções no setor 
com tecnologia SORTEX, para atender à indústria agrícola e de alimentos

POR MAIS DE 150 ANOS, O GRUPO bühLER desenvolve inovações 
revolucionárias na engenharia de processos de alimentos. A partir de 
suas bases e com a tecnologia Sortex, desde 1847, projeta e fabrica as 
soluções de classificação óptica mais avançadas disponíveis para a in-
dústria global agrícola e de alimentos. Essas soluções, destaca a empre-
sa, “asseguram que os processadores operem com a máxima eficiência 
para alcançar o mais alto retorno possível do investimento, mantendo 
os mais altos padrões possíveis de qualidade e segurança alimentar”. 

O sucesso da Bühler, reforça o grupo, está enraizado em seu 
“compromisso incondicional com investimentos massivos em Pes-
quisa e Desenvolvimento”. Seus classificadores ópticos têm alcance 
mundial e mais de 20 mil instalações foram concluídas em 140 paí-
ses, tendo sempre o objetivo de atingir a padronização das semen-
tes. A tecnologia reduz problemas de grãos danificados, contamina-
dos e descoloridos, que afetam a qualidade do produto final e têm 
impacto sobre a lucratividade, além de materiais estranhos, como 
gravetos, pedras, plásticos e metais, que afetam o valor do produto. 
Assim, garante mais retorno financeiro à indústria.

As selecionadoras ópticas da Bühler, conforme seus técnicos, 

proporcionam às indústrias de beneficiamento uma remoção in-
comparável de contaminantes e sementes danificadas. Podem ser 
utilizadas para classificar uma ampla variedade de sementes, como 
milho, soja, feijões, arroz, algodão, leguminosas e pastagens. Os 
equipamentos da empresa, desenvolvidos com uma gama sofisti-
cada de tecnologias para inspeção e ejeção, são capazes de identifi-
car e remover os contaminantes das sementes com base em sua cor, 
formato e tamanho, assegurando sementes de alta qualidade com 
maior grau de pureza e germinação.

A empresa enfatiza que uma classificação eficiente dos defeitos 
visuais, como as sementes infectadas, danificadas por insetos, de-
formadas, partidas, materiais estranhos e outros tipos de sementes, 
melhora a aparência dos lotes e maximiza o rendimento e o valor 
do produto. Para tanto, a organização mundial de Atendimento ao 
Cliente da Bühler oferece suporte local em todos os continentes, au-
xiliando os clientes, desde a decisão da solução ideal até os suportes 
de manutenção durante toda a vida útil dos equipamentos. Para sa-
ber mais sobre as suas soluções e serviços, os interessados podem 
acessar o site www.buhlergroup.com.

equiPAMentOS identificAM e ReMOveM 
cOntAMinAnteS cOM bASe eM cOR, fORMAtO e tAMAnhO

Classificação óptica com 
PAdRõeS GlObAiS

GlObAl OPticAl
sorting standards

bühler Group projects and manufactures the most advanced solutions 
in the sector of SORTEX technology, for agricultural and food industries

equiPMent identifieS And ReMOveS 
cOntAMinAntS bASed On cOlOR, ShAPe And Size

FOR OVER 150 YEARS, bühLER GROUP has developed revolu-
tionary evolutions in food process engineering. Starting at its be-
ginning and with the Sortex technology, since 1847, it projects and 
manufactures the most advanced optical sorting solutions for the 
global agriculture and food industry. These solutions, say company 
officials, “make sure that the processors operate with maximum ef-
ficiency to achieve the highest return possible of the investment, in 
line with the highest food safety and quality standards”.

Bühler’s success, the officials reinforce, is rooted in the compa-
ny’s “unconditional commitment to massive investments in Re-
search and Development”. The optical sorters are globally accept-
ed and upwards of 20 thousand installations were concluded in 140 
countries, always aimed at achieving standard seed sorting. The 
technology reduces the problem of defective, contaminated and 
discolored grains, which affect the quality of the final product and 
have impacts upon the profits, besides detecting and removing for-
eign matter, like wood chips, stones, plastics and metals, which ad-
versely affect the value of the product. Therefore, the technology 

brings in more financial returns to the industry.
All Bühler optical sorters, according to the technicians, provide 

the processing industries with an incomparable removal work of 
contaminants and faulty grains. They are appropriate for sorting an 
array of seeds, like corn, soybean, beans, rice, cotton, legumes and 
forage seeds. The equipment of the company, developed with an 
array of sophisticated inspection and ejection technologies, is able 
to identify and remove all seed contaminants on the basis of their 
color, shape and size, thus providing for higher quality seed, with a 
higher degree of purity and germination.

The company stresses that an efficient sorting system of visual de-
fects, like seeds infected or damaged by insects, deformed, faulty, for-
eign matter and other types of seeds, improves the appearance of the 
lots and maximizes the value of the product. To this end, the global or-
ganization of the Bühler Helpline offers local client support in all conti-
nents, from the decision of the ideal solution to maintenance services 
during the entire lifespan of the equipment. To know more about so-
lutions and services, please access site www.buhlergroup.com.
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Associação brasileira dos Produtores de Sementes de Soja (Abrass) 
realizou o primeiro encontro nacional do setor, visando ampliar a união

COM O GRANDE ObJETIVO DE CONGREGAR cada vez mais os 
agentes do setor em torno dos assuntos e das ações de seu inte-
resse, a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja 
(Abrass) realizou entre 5 e 7 de julho de 2019, em Chapada dos Gui-
marães, em Mato Grosso, o 1º Enssoja – Encontro Nacional dos Pro-
dutores de Sementes de Soja, com presença maciça do setor. O 
evento, que deverá ser anual, reuniu líderes do mercado desse seg-
mento em todo o País, desde multiplicadores, pesquisadores e em-
presários a outras lideranças, debatendo vários temas da área de se-
mentes, na busca de constante evolução e aperfeiçoamento.

“Foi um momento importante para promovermos a união do 
setor e, assim, contribuir para viabilizar o atendimento das ques-
tões de interesse dos multiplicadores de sementes”, afirma Tiago 
Garcia Taques da Fonseca, diretor presidente da Abrass. Durante 
os três dias do encontro, ressalta o dirigente, os participantes pro-
curaram alinhar juntos os seus objetivos comuns, com o propósito 
de promover mudanças necessárias e a modernização sempre exi-
gida no sistema de produção.

O evento proporcionou diversas palestras de especialistas e de-

bates que serviram para atualização dos agentes do setor. Foram 
abordados temas relevantes, como mercado, biotecnologia, ino-
vação e qualidade na produção. “Por certo, foi possível tirar lições, 
obter mais conhecimentos, criar e reforçar relacionamentos, funda-
mentais na atividade. O Enssoja superou nossas expectativas. Esta-
mos muito contentes com o resultado deste que foi o primeiro en-
contro de muitos que teremos em prol da conquista de melhorias 
para nosso setor”, sublinha o presidente da Abrass.

A primeira edição já proporcionou vasta programação técnica 
voltada às principais políticas públicas relacionadas à área, além 
de manifestar e incentivar o espírito de colaboração e de coope-
ração empreendedora, como salientaram diversos participantes. 
Além de associados da Abrass, estiveram presentes o presiden-
te da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), Alceu Moreira, e 
os ex-ministros da Agricultura Neri Geller e Blairo Maggi. Moreira 
destacou que o evento marcou a forte presença do Brasil no mer-
cado mundial de sementes de soja, assegurando que o País está 
no caminho do crescimento, “combatendo as fake news e traba-
lhando pelo progresso”.

eventO Reuniu MultiPlicAdOReS, 
PeSquiSAdOReS, eMPReSáRiOS e lideRAnçAS

para multiplicar
cOnheciMentO

multiplying
knOWledGe

brazilian Association of Soybean Seed Producers (Abrass) held the first 
national congress of the sector, with an eye towards working in unison

event AttRActed MultiPlieRS, 
ReSeARcheRS, entRePReneuRS And leAdeRShiPS

wITh ThE AIM TO bRING TOGEThER ThE AGENTS of the sector 
and work jointly in matters and actions of their interest, the Brazil-
ian Association of Soybean Seed Producers (Abrass) held the first 
Enssoja – National Congress of Soybean Seed Producers, attended 
massively by the sector, in Chapada dos Guimarães, State of Mato 
Grosso, 5 – 7 July 2019.  The event, to be held annually from now 
onward, attracted market leaders of the segment from all over the 
Country, including multipliers, researchers, entrepreneurs and 
leaderships, who debated matters relative to seeds, in search of 
constant evolution and improvement. 

“It was an important occasion for us to promote the union of the 
sector and, therefore, contribute towards making it viable to assist all 
seed multipliers in matters of their interest”, says Tiago Garcia Taques 
da Fonseca, president of Abrass. During the three-day congress, says 
the official, the attendees tried to bring together all their common ob-
jectives, with the purpose to promote the necessary changes and the 
much needed modernization of the production system. 

The event included several lectures by specialists, and debates 

that were relevant for updating the agents of the sector. Important 
matters were addressed, like market, biotechnology, innovation and 
production quality. “For sure, it was possible to draw conclusions, 
improve knowledge, create and strengthen relationships that play 
a fundamental role in the activity. Enssoja exceeded all our expecta-
tions. We are very happy with the results of this first congress, which 
will certainly be followed by others, with an eye on improvements 
and achievements of our sector”, says the president of Abrass.

The first edition surpassed itself in technical programs focused 
on the main public policies relative to the area, besides showing 
and stimulating collaboration and entrepreneurial cooperation, 
according to the people who attended the congress. Besides Abrass 
associate members, other attendants included the president of the 
Agricultural Parliamentary Front (FPA), Alceu Moreira, and former 
ministers of Agriculture Neri Geller and Blairo Maggi. Moreira em-
phasized that the event marked the strong presence of Brazil in 
the global soybean seed market, assuring that the Country is on 
the right track, “fighting fake news and heading towards progress”.
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Matsuda disponibiliza aos pecuaristas brasileiros as opções de sementes 
da Série Gold e Série Star para a obtenção da melhor pastagem

SEMENTE DE ALTA QUALIDADE É CONDIÇÃO indispensável para a 
obtenção de uma pastagem que alimente da forma mais adequada o 
rebanho. A primeira vantagem que se tem com o uso de sementes Sé-
rie Gold ou Gold Star da Matsuda para a formação do pasto, é que, ine-
gavelmente, o produtor utilizará quantidade muito menor, em núme-
ro de sementes por área, comparando com a semente não incrustada. 
As sementes Série Gold e Série Gold Star apresentam melhor rendi-
mento na semeadura e na regulagem dos equipamentos de plantio e 
também conferem estabelecimento inicial mais rápido e uniforme. 

Conforme Pedro Henrique L. Lorençoni, engenheiro agrônomo 
do Departamento de Sementes Forrageiras do Grupo Matsuda, o 
uso desse insumo beneficia o agricultor por se tratar de sementes 
de alta pureza física e sanitária, e com ausência de sementes imatu-
ras (“meia grana”). “Além disso, o tratamento com fungicida forne-
ce proteção contra os principais fungos de solo que poderiam inter-
ferir no estabelecimento da pastagem. Ou seja, a incrustação possui 
o fungicida e garante absorção de água gradativa e de micronutrien-
tes que favorecem a germinação”, afirma. 

Na Matsuda, quando um lote de Brachiaria spp. apresenta em tor-
no de 90% a 95% de pureza, é submetido à escarificação química e à 
classificação por cor, que elimina as sementes imaturas, restando ape-
nas sementes “granadas” e com elevado vigor. Este processo também 
pode reduzir uma possível dormência no lote de sementes. “Em outras 

palavras, somente as melhores sementes é que recebem a incrustação. 
Há ainda a opção de aplicar um inseticida para proteger a semente e a 
plântula em sua fase inicial”, menciona o especialista. “O revestimento 
da Série Gold e Gold Star da Matsuda não interfere negativamente na 
germinação ou mesmo na vida útil das sementes. Pelo contrário, pode 
aumentar a vida útil das sementes por mantê-las protegidas”. 

Além das vantagens mencionadas, produtores que trabalham 
com Integração Lavoura-Pecuária (ILP), Integração Lavoura-Pecu-
ária-Floresta (ILPF) ou Sistema de Plantio Direto (SPD) encontram 
nas sementes Série Gold ou Série Gold Star Matsuda qualidade sa-
nitária, ou seja, isenta de importantes nematoides, que poderiam 
afetar a produtividade de suas lavouras. É o caso de Heterodera, 
Pratylenchus e Meloidogyne. 

De acordo com Lorençoni, as sementes da Série Gold ou Gold 
Star da Matsuda oferecem ao produtor rural, diversos benefícios, 
entre os quais: alta pureza e germinação e sendo isenta da maio-
ria dos nematóides; uniformidade de distribuição no plantio, com 
peso e tamanho padronizados, resultando em uniformidade no es-
tabelecimento inicial; proteção das sementes, pois a matéria-prima 
empregada junto com os ativos protege e favorece a germinação; no 
momento da semeadura é fácil visualizar as sementes, possibilitan-
do assim uma melhor precisão na regulagem das máquinas; e, por 
fim, oferecem melhores condições para as sementes germinarem.

elAS AReSentAM MelhOR RendiMentO nA SeMeAduRA 
e nA ReGulAGeM dOS equiPAMentOS de PlAntiO

A semente ideal para a
MelhOR PAStAGeM

the ideal grass seed for
liveStOck PAStuRe

Matsuda supplies brazilian cattle farmers with options of 
Gold Series and Star Series seeds for ideal pastures

they PeRfORM betteR At SeedinG And in 
the AdjuStMent Of the PlAntinG equiPMent

hIGh QUALITY SEED IS INDISPENSAbLE for growing pastures 
that are appropriate for livestock farms. The first benefit derived 
from the use of Gold Series or Star Series seeds for establishing pas-
ture is that, without any doubt, the farmer will use a smaller amount 
of seeds per area, in comparison to non-coated seed. The Gold Se-
ries and Star Series seeds are characterized by an increase in grain 
yield and they are more appropriate for adjusting the planting 
equipment, and result into a faster and more uniform initial growth.

According to Pedro Henrique L. Lorençoni, agronomic engineer 
at the Matsuda Group Seed and Forage Department, the use of this 
input benefits the farmers, seeing that these are seeds of high phys-
ical and phytosanitary purity, free of any immature seeds (“hollow 
seeds”). “Furthermore, the fungicide treatment protects against all 
main soil-borne fungi, which could interfere with the establishment 
of the pasture. That is to say, coated seeds contain fungicide and 
make sure that water and micronutrients are gradually absorbed, 
thus driving the germination process”, he says. 

At Matsuda, when a Brachiaria spp. lot has a degree of purity rang-
ing from 90% to 95%, it is submitted to chemical scarification and to col-
or classification, whereby all immature seeds are eliminated, and only 
“whole grains” are left, and they are vigorous. This process could equal-
ly be reduced  to a possible seed lot dormancy process. In other words, 

only the best seeds are coated. There is also the option to include an in-
secticide to protect the seeds and young plants in their initial stage”, 
the specialist mentions. “The coating process of the Gold Series and 
Gold Star performed by Matsuda does not interfere negatively with 
germination or with the shelf life of the seeds. On the contrary, it 
could expand the shelf life of the seeds and keep them protected”.

In addition to the above mentioned advantages, farmers that 
have adhered to Integrated Crop-Livestock Systems (ICLS), Integrat-
ed Crop Livestock Forestry Systems (ICLFS) or Direct Planting Systems 
(DPS) benefit from the phytosanitary quality of Matsuda Gold Series 
and Star series seeds, that is to say, exempt from vicious nematodes, 
which could negatively affect field productivity. It is the case of Het-
erodera, Pratylenchus and Meloidogyne nematodes.

According to Lorençoni, Matsuda’s Gold Series and Star Series 
seeds provide the farmers with such benefits as high purity and ger-
mination, free from most nematodes; planting uniformity, with stan-
dardized weight an size,  resulting into the establishment of a uni-
form initial crop; seed protection, once the raw material, along with 
the active ingredients protects and favors the germination process; 
at seeding, it is easy to visualize the seeds, making precision adjust-
ment of the equipment easier; and, finally, these seeds offer all the 
germinating conditions.
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Uma das maiores potências mundiais na produção de soja decidiu 
profissionalizar-se no cultivo do grão, apostando na qualidade máxima

A CRESCENTE DEMANDA DE SOJA para o mundo fez com que a SLC Agrícola, uma das maiores potências de produção da oleaginosa, ve-
nha a se profissionalizar no cultivo do grão, bem como adotar grandes evoluções tecnológicas e disruptivas para o aumento de eficiência e 
maior retorno líquido ao produtor rural. Ao longo dos anos, o produtor tornou-se um empresário rural, que não cuida apenas das suas ativi-
dades base para garantir a produção, mas sim para assegurar o seu negócio em um mundo de complexidades.

O empresário rural vem adotando estratégias de produção as quais são imprescindíveis para o seu negócio, que depende de um 
planejamento agrícola complexo e necessita de muita atenção. Não só as melhores escolhas entre insumos eficientes garantem que 
o seu potencial seja atingido, mas uma execução de atividades é o ponto chave para o seu negócio. Neste complexo mundo da “In-
dústria a céu aberto”, um dos fatores que mais influenciam no resultado é a escolha da variedade correta, que apresente desempe-
nho e defensividade para o ambiente e os patógenos existentes no mesmo. Além disso, para a expressão do máximo potencial genéti-
co, faz-se necessário que se tenha a máxima qualidade de sementes, evidenciada no potencial germinativo, bem como do seu índice 
de vigor, conforme relatado por Wiebe, 2003, e exemplificado abaixo:

uM indicAdOR iMPORtAnte PARA 
AcOMPAnhAMentO SÃO OS dAdOS de quAlidAde

SlC Agrícola investe
eM SeMenteS

Neste sentido, analisando estratégias e re-
forçando o conceito de melhoria da qualidade 
do processo de produção de sementes, bem 
como a análise do índice de vigor, a SLC Se-
mentes tem utilizado indicadores de desem-
penho para monitorar as atividades desde o 
planejamento agrícola até os dados de quali-
dade por lote. A empresa coleta informações 
relevantes e as disponibiliza de forma aces-
sível para que os gestores estudem e tomem 
as decisões corretas, trazendo eficiência e efi-
cácia aos processos e, consequentemente, 
resultados positivos. O desenvolvimento de 

bons indicadores permite à empresa medir o 
seu desempenho e identificar onde estão os 
problemas internos, possibilitando o aperfei-
çoamento de suas operações.

Um indicador muito importante para 
acompanhamento são os dados de qualida-
de. Hoje, a SLC Sementes possuiu mais de 
7.573 elementos cadastrados no seu banco de 
dados, entre eles informações sobre vigor, ras-
go de tegumento, mancha púrpura, esverdea-
da, peneira, entre outros, os quais fazem com 
que sejam tomadas as melhores decisões 
para a entrega de qualidade ao seu cliente.

Quando se tem indicadores de desempe-
nho efetivos, ocorre aumento na eficiência 
dos setores, auxílio na tomada de decisão, im-
pulsionamento nas vendas e até redução de 
custos, entre outros benefícios. Dessa forma, 
é muito importante para as organizações que 
desenvolvam bons indicadores e que transmi-
tam aos colaboradores a importância destes.

E por meio destas iniciativas que a SLC Se-
mentes tem buscado construir uma história 
de sucesso e de parceria com o produtor. Mais 
informações sobre a SLC Sementes podem 
ser obtidas no site www.slcsementes.com.br.

SlC Agrícola invests in SeedS
One of the greatest global powers in the production 

of soybean, decided to cultivate the grain 
professionally, betting on maximum quality

An iMPORtAnt fOllOW-uP indicAtOR
 cOnSiStS in quAlity-RelAted dAtA

ThE SOARING DEMAND FOR SOYbEAN in the world is responsible for SLC Agrícola, one of the greatest powers in the production of 
the oilseed, to opt for its professionalization in the cultivation of the grain, as well as for adhering to great technological and disruptive 
evolutions intended to improve its efficiency, whilst bringing in more liquid income for the farmers. Over the years, farmers have become 
rural entrepreneurs, who do not only look after their basic activities that guarantee their production, but equally for keeping the safety of 
their business in a world full of complexities.

Rural entrepreneurs have been adhering to production strategies that are indispensable for their business, which depends on complex agri-
cultural planning that requires much attention. Not only the best choices among all the efficient inputs are an assurance for their potential to be 
achieved, but the execution of activities is the key point for their success. In this complex world of the “in the open industry”, one of the factors with 
the biggest influence on the results is the choice for the correct variety, one that performs well and is resistant to environment problems and patho-
gens that exist in this environment. Furthermore, for the expression of the maximum genetic potential, there is need to use seeds of maximum qual-
ity, expressed in their germinating potential, without overlooking their degree of vigor, as reported by Wiebe, 2003, and exemplified.

Within this context, analyzing strategies 
and reinforcing the concept of the seed pro-
duction quality improvement process, as 
well as an analysis of the degree of vigor, 
SLC Sementes has utilized performance in-
dicators to monitor the activities from agri-
cultural planning to quality data per batch. 
The company collects relevant information 
and makes it available in accessible man-
ner for the administrators to study and take 
make decisions, turning the processes effec-
tive and efficient and, consequently, gener-
ating positive results. The development of 

good indicators makes it possible for the 
company to measure its performance and 
detect the internal problems, thus making 
its operations more accurate.

A very important follow-up indicator is 
related to quality data. Now, SLC Sementes 
possesses more than 7,573 elements regis-
tered in its databases, and they include in-
formation on vigor, integument rupture, 
purple spot, greenish color, screen, among 
others, which are responsible for the com-
pany to make the best decisions when it 
comes to delivering quality to its clients.

When there are efficient performance in-
dicators, the efficiency of the sectors begins 
to soar, decision making gets easier, sales 
are driven and costs drop, just to mention a 
few benefits. Therefore, it is important for 
all organizations to develop good indicators, 
whilst convincing their collaborators about 
the importance of these indicators. 

It is through such initiatives that SLC Se-
mentes has sought to build a success story 
and a partnership with the farmers. For more 
information on SLC Sementes, please ac-
cess site www.slcsementes.com.br.

lourenço Furtado/Fato e Foto
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Fatores que afetam o potencial de produtividade de culturas
• Factors that affect the productive potential of crops

Fonte: Wiebe, 2003, USDA-ERS, Agric. Econ. Rep. Nº 823.

   Fatores Climáticos Fatores do Solo Fatores da Cultura
Precipitação Matéria orgânica Espécie da cultura/Variedade 
Qualidade Textura Data de plantio 
Distribuição Estrutura Taxa de semeadura e geometria 

Temperatura do ar Capacidade de Troca de Cátions (CTC)     Espaçamento entre linhas 
Umidade relativa pH e saturação de base Qualidade de sementes 
Luz Inclinação e topografia Evapotranspiração 

Quantidade Temperatura do solo Disponibilidade de água 
Intensidade Fatores de manejo do solo Nutrição 
Duração     Lavoura Pragas 

Altitude/latitude     Drenagem     Insetos 
Vento     Outros     Doenças 

Velocidade Profundidade (Zona Radicular)     Ervas daninhas 
Distribuição Suprimento de Nutrientes (Análise de Solo) Eficiência da colheita 

Concentração de CO2 Toxicidade do Elemento (Excesso) Rotação de Culturas 



AGENDA

IV CONGRESSO bRASILEIRO DE EUCALIPTO - CbE
Data: 7 e 8 de agosto de 2019
Local: Salvador (BA)
Fone:  +55 (27) 3324 5986 / (27) 9 9830 9621
E-mail: contato@congressoeucalipto.com.br 
Site: www.congressoeucalipto.com.br

SIMPóSIO DA SEMENTE
Data: 22 de agosto de 2019
Local: Passo Fundo (RS)
Fone: +55 54 3314 8983
E-mail: contato@fundacaoprosementes.com.br
Site: www.capacitacaofps.com.br

VII CONGRESSO DE SEMENTES DAS AMÉRICAS 
Data: 9 a 11 de setembro de 2019
Local: Buenos Aires, Argentina
Fone: +598 (2710 7010)
E-mail: secretaria@saaseed.org
Site:  www.saaseed.org/congreso

64º CURSO DE MANEJO INTEGRADO DE 
PRAGAS DE GRÃOS E SEMENTES ARMAZENADAS
Data: 19 e 20 de setembro de 2019
Local: Embrapa Soja – Londrina (PR)
Fone: + 55 (43) 3371 6100
E-mail: cnpso.cursosementes@embrapa.br
Site: www.embrapa.br

70º CURSO DIACOM: TETRAZóLIO E 
PATOLOGIA DE SEMENTE
Data: 4 a 8 de novembro de 2019
Local: Embrapa Soja – Londrina (PR)
Fone: +55 (43) 3371 6000
E-mail: cnpso.cursosementes@embrapa.br
Site: www.embrapa.br

XII CONGRESSO bRASILEIRO 
DE AGROINFORMáTICA - SbIAGRO
Data: 11 a 14 de novembro de 2019
Local: Fatec – Indaiatuba (SP)
Fone: + 55 (19) 3885 1923
Site: www.embrapa.br/sbiagro/conecta

ChINA INTERNATIONAL SEED TRADE EhXIbITION
Data: 24 a 26 de fevereiro de 2020
Local: Shanghai New International Expo Center
Site: www.seedfoodtradeshow

21º CONGRESSO bRASILEIRO DE SEMENTES
Data: 14 a 17 de setembro de 2020
Local: ExpoUnimed, Curitiba (PR)
Fone: +55 43 3025 5223
E-mail: contato@abrates.org.br
Site: www.abrates.org.br

EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA áREA DE SEMENTES
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O maior 
evento 
dos 
setores 
no Brasil

FEIRA & CONGRESSO
Visite nosso site para saber mais: www.siavs.com.br

Realização:

27 a 29 de agosto de 2019
Anhembi  |  São Paulo  |  Brasil

siavs@abpa-br.org

/SiavsBR

+55 11 3095-3120

Patrocinadores:

Apoio:

Media Partner:
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Associe-se e faça parte do nosso time:

(61) 3547.1649    /    (61) 3548. 1649
a d m i n i s t r a t i v o @ a b r a s s . c o m . b r
w w w . a b r a s s . c o m . b r

A força da 
semente e da união
Os multiplicadores de sementes de 
soja têm desde 2012 a sua entidade 
representativa, uma força viva que 
brota no solo fértil do agronegócio 
nacional e da sua principal cultura. 
Uma união cada vez maior em torno 
de sua associação e de suas ações, 
como o Encontro Nacional dos 
Produtores de Sementes de Soja 
(Enssoja), que teve sua primeira edição 
em julho de 2019, vai permitir ao 
setor mostrar todo seu vigor e atingir 
seus importantes objetivos, como 
maior organização, competitividade, 
valorização e segurança.
Junte-se a nós e fortaleça a sua 
atividade!

The power of
a seed and union
Soybean seed propagators have had their 
representing entity since 2012, living force that 
germinates in the fertile soil of our national 
agribusiness and its leading crop.
An ever-stronger union involving the association 
and its initiatives, like the National Soybean 
Seed Producers Congress (Enssoja), which had 
its first edition in July 2019, gives the sector a 
chance to show its vigor and achieve its relevant 
objectives, like organization, competitiveness, 
value and safety.
Join us and strengthen your activity!


