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CRÉDITO RURAL CAIXA
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NO TEMPO CERTO

Nada como um parceiro de verdade na hora em que você mais
precisa. Para isso, existe o Custeio CAIXA, com taxas
especiais de até 7% a.a.* e análise imediata para valores
até R$ 500 mil**. Confira também as condições para as linhas
de estocagem e comercialização. Converse com o gerente.

EXPERIMENTE A CAIXA

SAC CAIXA – 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva
ou de fala – 0800 726 2492
Ouvidoria – 0800 725 7474
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* Taxa de juros para Recursos Obrigatórios.
** Exclusivo para Custeio Agrícola.
Crédito sujeito a aprovação.
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Chegou a hora de
No segundo semestre de 2018, em todas as regiões do Brasil as máquinas agrícolas estavam a todo vapor. Em algumas
áreas estava sendo colhida a safra de culturas de inverno; em outras, a terra estava sendo preparada para o plantio da nova
temporada de verão; em outras ainda, a semeadura e o plantio haviam sido iniciados.
Todos, simplesmente todos, estavam com a
cabeça em mais um ciclo produtivo, idealizando ou planejando mais uma colheita, a
ser feita nos próximos meses, naturalmente invadindo o primeiro semestre de 2019.

É assim no meio rural. Enquanto uma
safra vai sendo beneficiada, industrializada e comercializada, dentro e fora do País,
do produtor rural já se espera que esteja
com parte de sua atenção voltada à temporada seguinte. E para que essa safra seguinte venha a ser possível, e se tornar
concreta, um insumo é incontornável, indispensável: a semente, ou, em algumas
culturas, a muda – esta também oriunda,
óbvio, de uma semente. É por isso que a
garantia de uma semente de qualidade,
adequada nos mínimos detalhes ao inte-

resse e à realidade de produção de cada
agricultor e de cada região, é uma providência vital. Da semente que o produtor
tiver em mãos, na realidade de produção
especializada e tecnificada do século XXI,
dependerá qualquer perspectiva de sucesso na lavoura. Começar com a semente errada ou sem a devida qualidade não
é só começar mal; é quase uma certeza de
acabar mal. E isso seria frustrante.
Em todos os segmentos do agronegócio brasileiro nos dias atuais, cuja responsabilidade no abastecimento das neces-

o preparo das lavouras e o plantio da
TEMPORADA 2o18/19 encontram-se a pleno vapor,
enquanto o paÍS TAMBÉM VIVE A EXPECTATIVA QUE CERCA A ELEIÇão
para presidente, governadores e representantes no senado,
na câmara e nas assembleias legislativas
8

semear o futuro
sidades da população global é cada vez
maior e mais evidente, a segurança quanto à qualidade da semente a ser plantada
é um caso de segurança alimentar. Colher
mal, haver frustração de safra por conta desse insumo, pode colocar sob risco o
próprio abastecimento de alimentos e matérias-primas. Ou seja, esse aspecto afeta não apenas o bolso do produtor ou seu
plano de gestão: afeta a tomada de decisão estratégica junto a governos e a instituições preocupadas com a subsistência.
Em realidade de Brasil, a safra 2018/19

l

iniciava-se sob a perspectiva de uma mudança nos rumos do governo dentro do
País. Uma vez que o segundo semestre
previa eleições para os cargos majoritários
na Presidência da República e nos estados,
bem como para o Senado, a Câmara dos
Deputados e as Assembleias Legislativas
estaduais, uma nova equipe diretiva estará ocupada com as questões socioeconômicas. Assim, o agronegócio iniciava uma
nova temporada de produção inclusive
atento ao que os candidatos sinalizavam
em termos de planos e projetos de gestão

pública, em particular para o campo.
Assim como um novo governo estará no poder em todos os níveis de gestão
pública nacional e nos estados, no campo
a tomada de decisão implica em tomar as
medidas corretas para plantar... o futuro.
O Brasil pode e quer colher mais, pode e
quer participar cada vez mais ativamente
do mercado global. E o que ele quer e pode
fazer passa pela escolha de uma boa semente. Uma boa semente é a garantia de
alimento, e isso é fator essencial para a paz
no mundo. Boa leitura!

ESCOLHA DA SEMENTE ADEQUADA E IDEAL é medida estratégica para as

pretensões do agricultor na hora da colheita, e a decisão pode interferir até na segurança
alimentar e na viabilidade de garantir o abastecimento dos mercados, dentro e fora do País
9

A time to sow the future
Soil preparation and crop planting in full swing in the 2018/19 growing
season, while the Country is harboring expectations regarding the
elections of the president, governors, senators, federal and state deputies

Divulgação

In the second half of 2018, in all regions
in Brazil agricultural machinery was in full
swing. In some areas, it was time for harvesting the winter crops; in others, land preparation for the summer crop was in operation;
there were also areas in which seeding and
planting had started. Everybody, and simply
everybody, had their minds on another productive cycle, either idealizing or planning
another harvest, expected to ensue soon, but
not before the first quarter of 2019 starts.
This is how things fare in the rural setting.
While one crop is processed, industrialized
and commercialized, at home and abroad,
farmers are expected to remain focused on
the season that follows. For this coming crop
to be viable, and materialize, there is an uncontestable and indispensable input: the
seed, or, in some crops, the seedling – also
obviously coming from a seed. This is why
quality seeds, strictly appropriate in the tiniest details regarding the interest and reality
of the crop each farmer cultivates, in whatev-
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er region, is a vital concern. Any perspective
for a successful crop will depend on the seeds
the farmers have in their hands, on the reality of the specialized and technically-oriented
production of the 21st century. Starting with
wrong and deficient seed is not just a bad beginning; it means an almost certain failure.
In all Brazilian agribusinesses segments
nowadays, whose responsibility in supplying the needs of the global population is
on a rising trend and clearly defined, safety
as far as seed quality goes turns into a case
of food safety. A bad harvest, crop failure
on account of this input, could jeopardize
food and raw material supplies. That is to
say, this vitally important aspect does not
only harm the farmer’s pocket or management plan: it affects strategic decisions taken by governments and institutions concerned with people’s livelihoods.
In Brazilian reality, the 2018/19 growing season starts with expectations for great
changes in the manner the Country is run.

As the second half of the year was chosen for
people to elect the representatives that will
occupy the higher positions at the Presidency of the Republic and in the states, as well
as for the Senate, House of Congress and
state Legislative Assemblies, a new team will
deal with the socio-economic questions.
Therefore, agribusiness was starting a new
production cycle, paying heed to what the
candidates signaled in terms of plans and
projections, particularly for the rural setting.
As a new government will be sworn-in,
with the power to rule in all levels of the national and public administration and in the
states, in the rural setting, decision taking
implies in correct measures for planting …
the future. Brazil can and wants to harvest
more, can and wants to increase its share
in the global market. And what the Country
wants depends a lot on the choice for good
seeds. A good seed is an assurance of food,
and it is an essential factor for peace in the
world. Happy reading!

l CHOOSING THE APPROPRIATE AND IDEAL SEED is strategic for the aspirations

of the farmer at harvest, and the decision could even interfere with food safety and with
the viability to supply the markets at home and abroad.

Sementes
Faita

SEMENTES

P a n o r a m a

Um novo ciclo

A produção brasileira de sementes das
principais espécies teve excelente desempenho na safra 2017/18. O volume é estimado em 9,180 milhões de toneladas para
o período, com aumento de quase 300 mil
toneladas em relação ao do ciclo anterior.
A área ocupou 3,055 milhões de hectares,
com acréscimo de 86,241 mil hectares,
conforme a Coordenação de Sementes e
Mudas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os resultados
somam área e volume da safra 2017/17 e
do período 2017/18. Consideram-se os
campos recebidos, homologados e aprovados de todas as categorias de sementes –
genética, básica, C1, C2, S1 e S2.
"Regiões com clima adequado são estratégicas e preponderantes para o plantio
de sementes", relata o engenheiro agrônomo Clenio Debastiani, diretor executivo da
Associação Paranaense dos Produtores de
Sementes e Mudas (Apasem). O resultado

ainda é influenciado pelo movimento do
mercado interno. "Hoje, há grande capacidade de produção e vasta gama de cultivares para se multiplicar e, quando chocados com a crescente pirataria de sementes,
isso tem exigido muito das estratégias comerciais das empresas", avalia.
Em geral, conforme Debastiani, o que
aumenta a área e o volume de sementes de
uma safra para a outra é a intenção de garantir a produção em função de possíveis
problemas climáticos que possam ocorrer durante a colheita. O sementeiro ainda
planta mais devido à indefinição do mercado. Incrementa a produção com o plantio
de várias cultivares da mesma espécie para
não perder mercado por falta de algum material ou de movimentação do mesmo.
A atividade tem enfrentado anos difíceis
em relação à renda. "As sobras provocadas
pelo acréscimo de sementes salvas têm prejudicado a rentabilidade dos sementeiros",

explica o diretor da Apasem. As sobras exaltam a concorrência e a comercialização muitas vezes fica abaixo do custo de produção.
Também ficaram mais caros os royalties e as
taxas tecnológicas que são recolhidas pelos
produtores de sementes. No entanto, argumenta que os obtentores precisam manter
os investimentos em pesquisa.
Para Debastiani, o produtor precisa ser
conscientizado sobre a importância do uso
de sementes certificadas. Além disso, defende a reestruturação completa e a intensificação do sistema de fiscalização, seja pelo governo federal, seja por governos estaduais.
Lembra que o melhoramento genético e o
sistema de produção de sementes brasileiro
permitiram que os agricultores dobrassem
a produtividade nos últimos 30 anos. "É essencial que os agricultores entendam que a
aquisição de sementes certificadas é investimento em pesquisa e garantia de novas
tecnologias e cultivares no futuro", salienta.

Produtor amplia área de campos para
garantir o abastecimento interno

Inor Ag. Assmann

Inor Ag. Assmann

S e e d s

p a n o r ama

l PANORAMA SEMENTEIRO

Setor sementeiro nacional estima a produção
de 9,2 milhões de toneladas para a safra de 2017/18,
com incremento de quase 300 mil toneladas
12

A coordenadora de Sementes e Mudas do Mapa, Virgínia Arantes Ferreira Carpi, explica que os dados sobre o setor sementeiro
são do Sistema de Gestão da Fiscalização (Sigef) e foram extraídos do painel do sistema. A safra 2018/19 ainda estava no início das
inscrições de campos em setembro de 2018. O Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Mapa possuía 36.153 inscrições de cultivares até outubro de 2017. Destas, 14.382 inscrições eram de cultivares de ornamentais (40%), 8.393 de olerícolas (23%), 7.649 de
grandes culturas (21%), 2.579 de florestais (7%), 1.536 de frutíferas (5%), 449 de forrageiras (1%) e 1.165 de outras (3%).
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A new cicle

National seed sector estimates a production of 9.2 million tons
in the 2017/18 growing season, up nearly 300 thousand tons
Production of different Brazilian seed
species had an excellent performance in the
2017/18 crop year. The volume is estimated
at 9.180 million tons for the period, up nearly 300 thousand tons from the previous year.
The area devoted to this purpose reached
3.055 million hectares, up 86.241 thousand
hectares, according to the Seed and Seedling
Coordinating Body of the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa). The
results include the area and volume of the
2017/17 and 2017/18 growing seasons. The
seed fields that are taken into consideration
are the existing ones, along with the homologated and approved for all categories of seeds
– genetic, basic, C1, C2, S1 and S2.
“Regions with favorable climate conditions are strategic and appropriate for seed
crops”, says agronomic engineer Clenio Debastiani, executive director of the Paraná State
Association of Seed and Seedling Producers
(Apasem). The result is also affected by the behavior of the domestic market. “Now there is a
great production capacity and an array of cultivars to be multiplied and, when in competition
with the ever-rising seed piracy problem, there
is need for the companies to implement suc-

cessful commercial strategies”, he comments.
In general, according to Debastiani, what
accounts for the bigger areas and higher volumes of seeds from one season to the next is
the intention to guarantee seed production in
light of possible climate problems that might
occur during harvest. Seed producers also
plant more due to undefined market questions. They increase their production through
the cultivation of cultivars of the same spe-

PARA SEMEAR
• seed sowing
Área e produção estimada de
sementes – Todas as categorias
Safra
Área (ha) Produção
		 estimada (t)
2018/19
2018/18
Total
2017/18
2017/17
Total
2016/17
2016/16
Total

1.063,64
588.976,57
590.040,21
2.361.066,74
694.628,72
3.055.695,46
2.250.157,82
719.296,56
2.969.454,38

6.514,47
1.691.320,67
1.697.835,14
7.179.246,5
2.001.425,65
9.180.672,15
6.760.965,65
2.126.823,29
8.887.788,94

Fonte: Coordenação de Sementes e Mudas (CSM/
DFIA/SDA/Mapa). Estimativa setembro 2018.

cies in order not to lose their clients because of
shortages or stagnant market.
The activity has faced difficult years as far as
income goes. “The surpluses generated by the
amount of saved seeds have jeopardized the
profits of the seed producers”, explains the director of Apasem. The surpluses make competitors happy and commercialization frequently
remains below the production costs. Royalties
have also become more expensive and so have
the technology fees charged by the seed producers. However, he argues that the obtainers
need to continue investing in research.
Debastiani understands that seed producers should be kept aware of the importance
of using only certified seed. Furthermore, he
recommends a complete restructuring process and a stricter inspection system, whether
by the federal or state government. He recalls
that genetic enhancement and the Brazilian
seed production system made it possible for
the farmers to double their productivity rates
over the past 30 years. “It is essential for the
farmers to understand that the acquisition of
certified seed represents an investment in research and an assurance of new technologies
and cultivars in the future”, he stressed.

l SEED PANORAMA
Mapa Seed and Seedling coordinator, Virgínia Arantes Ferreira Carpi, explains that all data related to seed producers come from the
Inspection Management System (Sigef) and were extracted from the system’s panel. The 2018/19 growing season was still in its registering phase in September 2018. Mapa’s National Cultivar Register (RNC), contained 36,153 cultivar registrations by October 2017. Of these,
14,382 registrations consisted of ornamental cultivars (40%), 8,393 vegetable cultivars (23%), 7,649 commercial crop cultivars (21%),
2,579 tree cultivars (7%), 1,536 fruit tree cultivars (5%), 449 forage cultivars (1%) and 1,165 other cultivars (3%).

Farmers expand field areas to guarantee domestic supply
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A semente do

progresso
Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais
são os maiores produtores de sementes do Brasil,
impulsionados pela lavoura de soja

Os principais estados produtores de
sementes do Brasil também são os maiores produtores de soja. O líder nacional é
Mato Grosso, com estimativa de 1,654 milhão de toneladas beneficiadas no período de 2017/18, de acordo com a Coordenação de Sementes e Mudas do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Desse volume, 1,417 milhão de
toneladas são de sementes de soja do ciclo 2017/17 e da etapa 2017/18. No Estado
também são cultivadas sementes de algodão, arroz, forrageiras tropicais, milho, feijão e sorgo, entre outras espécies.
A segunda maior produção, de 1,583
milhão de toneladas, foi estimada para
Goiás, sendo 1,211 milhão de toneladas de
semente de soja no ciclo 2017/18. Os goianos ainda colhem outros tipos de sementes, como milho, algodão, arroz, forrageiras tropicais, feijão, sorgo e batata. O setor
sementeiro do Rio Grande do Sul, por sua

FONTES DE SEMENTES
• seed sources
Principais estados produtores de
sementes – Todas as categorias 2017/18
Por estado
Área Toneladas
Mato Grosso
633.021,25 1.654.108,58
Goiás
528.983,00 1.583.170,17
Rio Grande do Sul 373.537,49 1.199.050,44
Minas Gerais
395.564,89 1.194.479,63
Paraná
238.663,66 846.574,37
Bahia
276.367,23 818.192,31
Santa Catarina
126.920,88 456.818,19
São Paulo
112.232,1 275.126,41
Tocantins
64.689,31 198.872,31
Mato Grosso do Sul 92.292,85 184.977,84
Distrito Federal
36.880,96 110.957,76
Maranhão
25.681,66
82.072,07
Piauí
1.265,41
68.788,10
Outros estados
–
–
Total
3.055.695,46 9.180.672,15
Fonte: Coordenação de Sementes e Mudas (CSM/
DFIA/SDA/Mapa).Estimativa setembro 2018.

vez, produziu cerca de 1,2 milhão de toneladas de sementes, com participação de
724,625 mil toneladas de sementes de soja,
170,759 mil toneladas de trigo e 136,643
mil toneladas de arroz. Ainda estão incluídas sementes de hortaliças, aveias, forrageiras de inverno e feijão.
Já dos campos de Minas Gerais foram
retiradas 1,194 milhão de toneladas de sementes no ciclo 2017/18. A de soja chegou a
720,421 mil toneladas e a de milho a 126,806
mil toneladas. Os plantios ainda incluem sementes de batata, café, forrageiras tropicais,
feijão, algodão, milheto e hortaliças. No Paraná, quinto do ranking brasileiro, foram colhidas 846,574 mil toneladas de todas as
espécies, sendo 808,464 mil toneladas de
sementes de soja. As outras sementes multiplicadas no Estado são de milho, feijão, tri-

go, café, cevada, centeio, trigo sarraceno,
batata, aveias, azevém e guandu.
"A qualidade da semente de soja foi
mediana na safra 2017/18 devido à ocorrência de chuvas em março no Paraná",
relata Clenio Debastiani, diretor executivo
da Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas (Apasem). "Não
foi possível repetir a qualidade excelente obtida na safra anterior", compara. No
entanto, provocou ajuste no volume produzido e comercializado, devido à maior
procura por sementes, pois os pirateiros não conseguiram insumo de qualidade. "Para o período 2018/19, as expectativas são boas. O Paraná estava iniciando
os cultivos em setembro e a previsão de El
Niño animava os produtores com a garantia de boa produtividade", projeta.

l MATOPIBA
Dentre os principais produtores de sementes do Brasil, de acordo com dados
disponibilizados pelo Mapa, os estados da região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Paraíba) produziram 1,167 milhão de toneladas de sementes na safra
de 2017/18, sendo que a participação da Bahia foi de 818,192 mil toneladas. A semente de soja totalizou 665,105 mil toneladas e a de milho, 84,004 mil toneladas.
A Bahia também registra plantios de sementes de forrageiras tropicais, algodão,
coentro, alface, feijão, sorgo e trigo. Nos demais estados, o volume de sementes
chegou a 198,872 mil toneladas no Tocantins, 82,072 mil toneladas no Maranhão
e 68,788 mil toneladas no Piauí.
Para o ciclo de 2018/19, a produção de soja da região está estimada em 5 milhões de sacas de 40 quilos, das quais 3,5 milhões de sacas serão beneficiadas na
Bahia. A previsão é apontada pelo engenheiro agrônomo Ivanir Maia, diretor executivo da Associação dos Produtores de Sementes de Soja dos Estados do Matopiba (Aprosem). A Bahia concentra grande parte dos multiplicadores de sementes.
A maior parcela do insumo é vendida para outros estados.
“O preço pago ao produtor varia muito de acordo com a tecnologia, se é lançamento ou não, ou se é preço de liquidação”, declara Maia. Conforme ele, é comum o
sementeiro fazer mais campos de sementes do que a demanda prevista, para compensar uma possível queda de qualidade do grão colhido. No entanto, no beneficiamento são excluídos os grãos que não apresentam a qualidade necessária. A capacidade de beneficiamento instalada é superior ao volume produzido no Matopiba.

Com 1,654 milhão de toneladas de
sementes beneficiadas, Mato Grosso lidera
16
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The seeds of progress
Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul and Minas Gerais
are the largest seed producers in Brazil, driven by soybean

The states that lead seed production in
Brazil are also the main soybean producers. The national leader is Mato Grosso,
with an estimated amount of 1.654 million
tons processed in the 2017/18 growing season, according to the Seeds and Seedlings
Coordination Department at the Ministry
of Agriculture, Livestock and Food Supply
(Mapa). Of this volume, 1.417 million tons
come from the 2017/17 and 2017/18 soybean crops. The State also produces such
other seeds as cotton, rice, tropical forages,
corn, bean and sorghum, among others.
The second biggest volume, an estimated 1.583 million tons, was produced in Goiás,
of which, 1.211 million tons of soybean in the
2017/18 growing season. The farmers in Goiás
also produce such seeds as corn, cotton, rice,

tropical forage, bean, sorghum and potato.
The seed sector in Rio Grande do Sul, in turn,
produced about 1.2 million tons of seed, split
into 724.625 thousand tons of soybean seed,
170.759 thousand tons of wheat and 136.643
thousand tons of rice. Other seeds include vegetables, oats, winter forage and bean.
The production of seeds in Minas Gerais resulted into 1.194 million tons in the 2017/18
crop year. Soybean seed amounted to 720.421
thousand tons and corn, 126.806 thousand
tons. Other seeds produced in Minas Gerais
are potato, coffee, tropical forage, bean, cotton, millet and vegetables. In Paraná, ranking
fifth in Brazil, seed production reached 846,574
thousand tons, of which, 808.464 thousand
tons were soybean seeds. Other seeds multiplied in the State include corn, bean, wheat

coffee, barley, Sarracen wheat, potato, oats,
perennial ryegrass and pigeonpea.
“Medium quality soybean was produced
in the 2017/18 growing season due to the
occurrence of rain in March in Paraná”, says
Clenio Debastiani, executive director of the
Paraná State Association of Seed and Seedling Producers (Apasem). “It was not possible to repeat the excellent quality of the previous season “, he says. However, it brought
into balance the volume produced and commercialized, due to rising demand for seeds,
as pirated seed was not good in quality. “For
the 2018/19 period, expectations are promising. In Paraná, cultivations started in September and the forecast of the El Niño phenomenon sounded promising for the growers for
productivity reasons”, he projects.

l MATOPIBA
Among the main seed producers in Brazil, according to data released by the Mapa, the states in the Mapotiba region (Maranhão, Tocantins, Piauí and Paraíba) produced 1.167 million tons in the 2017/18 crop year, with Bahia’s share reaching 818.192
thousand tons. Soybean seed came to a total of 665.105 thousand tons, and corn seed, 84.004 thousand tons. Bahia also registers cultivations of tropical forage, cotton, coriander, lettuce, bean, sorghum and wheat. In the other states, the volume of seeds
amounted to 198.872 thousand tons in Tocantins, 82.072 thousand tons in Maranhão and 68.788 thousand tons in Piauí.
For the 2018/19 growing season, soybean production in the region is estimated at 5 million 40-kg sacks, of which 3.5 million sacks will be processed in Bahia. The forecast is expressed by agronomic engineer Ivanir Maia, executive director of the
Matopiba States Association of Soybean Seed Producers (Aprosem). Bahia concentrates a huge portion of seed multipliers.
Most of this seed is sent to other states.
“Prices fetched by the growers vary considerably in accordance with the technology, if it is a new launch or not, or a settlement price”, says Maia. In his view, it is common for seed producers to produce more seed than needed by the market for making up for a possible poor quality of the grains harvested. Nonetheless, kernels that lack in quality are excluded during processing. The processing capacity exceeds the volume of seeds produced in Matopiba.

With 1.654 million tons of processed
seeds, Mato Grosso is the leader
18

Sílvio Ávila

Múltipla

escolha
soja, com 6,6 milhões de toneladas no ciclo 2017/18,
domina o cenário de sementes, mas inúmeras
espécies completam o pacote de oferta
O Brasil produz vários tipos de sementes, mas a de soja se destaca em relação às
demais espécies. O volume de sementes da
oleoginosa chegou a 6,6 milhões de toneladas na safra 2017/18, de acordo com estimativa da Coordenação de Sementes e Mudas do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). A quantia representa cerca de 70% do total produzido por todas as espécies na temporada. Os campos
de sementes de soja recebidos, homologados e aprovados de todas as categorias
ocuparam 2,114 milhões de hectares.
Depois da soja, a semente com maior
participação foi a de milho, com cerca de
835 mil toneladas e área de quase 234 mil
hectares no período 2017/18. A semente
do cereal é seguida pela de trigo, com quase 234 mil toneladas e área de 171 mil hectares. A quarta maior participação foi das

cinco principais espécies de forrageiras tropicais, que, juntas, somaram 294 mil toneladas e área de 233 mil hectares. A semente
de arroz ficou com cerca de 228 mil toneladas e área de 34,6 mil hectares.
Completam a lista das espécies mais produzidas com registro no Mapa as sementes
de aveia-preta, feijão, amendoim, aveia, milheto, cevada, algodão, azevém, feijão caupi, milho doce, triticale, centeio, mamona e
girassol. O uso de material legal é uma forma de manter a pesquisa de cultivares mais
adaptadas e produtivas, permitindo ciclo de
inovações, cujos beneficiados serão os agricultores, observa Celito Missio, ao voltar à
presidência da Associação dos Produtores
de Sementes de Soja dos Estados do Matopiba (Aprosem), em janeiro de 2018. “A semente é o principal vetor para levar ao campo as
tecnologias geradas pela pesquisa”, ressalta.

Conforme estudo recente realizado
pela Associação Brasileira de Sementes e
Mudas (Abrasem) e pela Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas (Apasem), o prejuízo do agronegócio
brasileiro com o aumento da pirataria em
sementes é da ordem de R$ 2,5 bilhões por
ano. No Paraná, esse montante corresponde a R$ 464,1 milhões anuais. A pesquisa é
outro setor que sente a presença explícita
da pirataria, com prejuízos que se aproximam de R$ 221 milhões por ano.
O avanço das sementes piratas sobre as
culturas em território nacional tem sido realidade de difícil combate. As perdas ultrapassam a questão financeira, prejudicando
principalmente o estímulo à pesquisa de
novas tecnologias e variedades. As culturas
agrícolas consideradas pelo estudo foram
algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo.

l ATITUDE LEGAL
Diante do cenário, a Apasem e outras instituições lançaram a campanha “Tenha uma atitude legal: use sementes certificadas”. A intenção das entidades é levantar a problemática da pirataria de sementes e buscar conscientizar o campo e a sociedade sobre os ganhos que o uso de sementes certificadas traz para a agricultura. A ação terá caráter permanente em todo o Paraná.
“Não podemos nos tornar reféns da pirataria”, alerta Clenio Debastiani, diretor executivo da Apasem. “Se não prestarmos atenção e alertarmos a sociedade sobre os riscos, em um futuro muito próximo as pesquisas voltadas ao melhoramento de sementes tendem a diminuir muito, podendo causar um apagão tecnológico. E aí uma situação muito mais grave vai
se desenhar: a dependência total e a adaptação de tecnologias estrangeiras em campos nacionais.”
A campanha também é apoiada pela Associação Brasileira de Obtentores Vegetais (Braspov), pela Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) e pela Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná (Feap).

Pirataria de sementes provoca
prejuízos na ordem de R$ 2,5 bilhões
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Multiple choice
Soybean, with 6.6 million tons of seed in the 2017/18
growing season, leads the seed scenario, but countless
species complete the supply package

Brazil produces an array of different seed species, but soybean seed is the biggest in volume. The
amount of the seeds of this crop reached 6.6 million
tons in the 2017/18 growing season, according to estimates by the Seed and Seedling Coordinating department of the Ministry of Agriculture, Livestock and
Food Supply (Mapa). This quantity accounts for about
70% of the total produced by all types of crops in the
season. The amount of seeds coming from the soybean fields, homologated and approved of all categories occupied 2.114 million hectares.
After soybean, the seed with the biggest share was
corn, with about 835 thousand tons and an area of 234
thousand hectares in the 2017/18 crop year. The seed
of the cereal is followed by wheat, with almost 234
thousand tons and an area of 171 thousand 171 thousand hectares. The fourth biggest share came from
the five main tropical forage species, which, together, amounted to 294 thousand tons and an area of 233
thousand hectares. Rice seed reached 228 thousand
tons and an area of 34.6 thousand hectares.
The list of the most produced species, registered
in the Mapa, is completed by such seeds as black oat,
bean, peanut, oat, millet, barley, cotton, perennial ryegrass, caupi bean, sweet corn, triticale, rye, castorbean

and sunflower. The use of legal seeds is important as a
manner to keep research on more adapted and productive cultivars, leading to innovation cycles, whose
final beneficiaries will be the farmers, observes Celito Missio, upon again occupying the presidency of the
Matopiba States Association of Soybean Seed Producers (Aprosem), in January 2018. “The seed is the main
vector to take to the fields the technologies generated
by research teams”, he emphasizes.
According to a recent study by the Brazilian Association of Seed and Seedling Producers (Abrasem)
and by the Paraná State Seed and Seedling Producers (Apasem), the losses incurred by Brazilian agribusiness from pirated seed reach R$ 2.5 billion a year.
In the State of Paraná, this amount corresponds to R$
464.1 million a year. Research is just another sector
that resents the presence of explicit seed piracy, with
losses of approximately R$ 221 million a year.
The ever-rising use of pirated seed in the national territory has always been a reality difficult to overcome. Losses have surpassed financial questions,
jeopardizing the stimulus towards research on new
technologies and varieties. The agricultural crops considered by the study are as follows: cotton, rice, bean,
corn, soybean and wheat.

Pirated seed causes losses of R$ 2.5 billion
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l LEGAL APPROACH
In light of the scenario, Apasem and other institutions launched the campaign: “Assume a legal approach: use only certified seed.” The idea of
the entities is tackle the problem of pirated seed
in an attempt to make society and the countryside
aware of the benefits stemming from the use certified seed. This initiative will continue permanently
in the State of Paraná.
“We cannot become hostages of piracy schemes”,
warns Clenio Debastiani, executive director of Apasem. “If we neglect to pay heed and fail in warning
society on the risks, in the near future all research
works on seed enhancement will be reduced considerably, with chances for a technological blackout.
This would lead to a much more serious situation: total dependency on, and adaptation to foreign technologies in our national fields.”
The campaign is also supported by the Brazilian
Association of Vegetable Obtainers (Braspov), by the
Paraná Cooperatives Organization (Ocepar), by the
Paraná State Federation of Agriculture (Faep) and by
the Paraná Federation of Agronomic Engineers (Feap).

variedade • varieties
Produção estimada de sementes
das principais espécies
Todas as categorias – 2017/2018
Espécies
Soja
Milho
Trigo
Forrageiras
tropicais*

Área Toneladas
2.114.191,88 6.599.964,60
233.945,35 834.614,62
171.384,77 567.556,72
233.024,16

293.654,01

Arroz
34.639,44
Aveia-preta
52.794,84
Feijão
36.343,65
Amendoim
15.122,05
Aveia
13.473,21
Milheto
29.957,75
Cevada
10.463,6
Algodão
15.373,39
Azevém
17.363,9
Feijão Caupi
7.308,82
Milho doce
882,5
Triticale
906,1
Centeio
416,4
Mamona
20
Girassol
78,5
* Cinco principais espécies.

227.921,01
104.631,61
81.332,04
75.724,96
41.652,41
38.645,29
35.408,69
25.047,71
21.697,15
12.217,20
1.951,45
2.554,00
979,30
26,00
80,80

Fonte: Coordenação de Sementes e Mudas (CSM/
DFIA /SDA/Mapa) – Estimativa: setembro de 2018.

Inor Ag. Assmann

Em lavouras distantes
Sementes de milho e de forrageiras tropicais
são as mais exportadas pelo Brasil, e respondem
pelo valor total de US$ 117,3 milhões

A exportação brasileira de sementes ainda
é muito pequena, diante do volume estimado
em mais de 9 milhões de toneladas que o Brasil produziu na safra de 2017/18. O montante
embarcado somou 38,030 mil toneladas em
2017, com redução de 8,688 mil toneladas em
relação ao volume do ano anterior, de acordo
com números do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O envio de sementes totalizou US$ 147,685 milhões, com
US$ 10,011 milhões a menos do que em 2016.
No entanto, de janeiro a julho de 2018,
o desempenho superava o resultado acumulado no mesmo período do ano ante-

rior. Conforme indicam os dados do Mapa,
a menor exportação de sementes de milho contribuiu para a redução do embarque total de sementes em 2017. As vendas
externas de sementes de milho totalizaram
19,966 mil toneladas e US$ 64,026 milhões,
com queda de quase 11 mil toneladas e de
US$ 20,734 milhões. Mesmo assim, o produto respondeu pela maior parte exportada pelo setor sementeiro nacional.
A segunda espécie mais demandada pelos clientes externos é a de forrageiras tropicais, com envio de 7,730 mil toneladas e
US$ 53,277 milhões em 2017. Em compara-

ção com 2016, o valor superou os US$ 44,051
milhões obtidos e o volume ficou abaixo das
8,367 mil toneladas exportadas. O Brasil é o
maior produtor e exportador de sementes de
forrageiras tropicais. O comércio internacional de sementes de arroz em casca também
cresceu em 2017, com embarque de 2,410
mil toneladas e US$ 2,493 milhões.
“O mercado para sementes de forrageiras
tropicais apresenta-se maduro e estabilizado
em muitos países. Porém, vemos oportunidades em alguns da América Latina, como Colômbia, Venezuela e Argentina, e em muitos
da África e alguns da Ásia”, avalia José Roberto

da Fonte, gerente de exportações da Marangatu Sementes, de Ribeirão Preto (SP). A empresa é uma das maiores exportadoras de sementes de forrageiras tropicais do País desde 2004.
Conforme Fonte, as perspectivas de crescimento do mercado em geral são grandes
para 2018, impulsionadas pela alta do dólar
e uma pontual baixa significativa de custos
de matéria-prima no mercado produtor. “Os

dois fatores permitem às empresas exportadoras de sementes de forrageiras encontrar
condições mais atrativas no mercado externo”, frisa. A meta da Marangatu é buscar melhor preço médio do que em 2017 e crescer
60% em volume. As espécies mais exportadas são as de Brachiaria e de Panicum maximum, sendo que a primeira representa cerca
de 80% do mercado.

l ESTADOS EM ALTA
Em 2017, os estados que mais exportaram sementes de todas as espécies foram São Paulo e Goiás, com os respectivos valores de US$ 52,804 milhões e US$
30,486 milhões. São seguidos por Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Os
principais destinos foram Paraguai, Colômbia, Estados Unidos, Argentina, Bolívia
e México. Os seis países importaram, juntos, US$ 112,891 milhões de sementes do
Brasil no ano em referência.
Por outro lado, as importações de sementes chegaram a US$ 131,202 milhões
e 17,754 mil toneladas em 2017, menores do que as compras do ano anterior. Nesse caso, a principal participação é das sementes de hortícolas, com a importação
de US$ 69,697 milhões e 740,406 toneladas em 2017. Desse total, só o Estado de
São Paulo importou US$ 65,610 milhões e 551,746 toneladas.

DESTAQUES NA EXPORTAÇÃO
• export highlights
Números da exportação
de sementes do Brasil
Estados de origem/2017
	Valor (US$) Volume (Kg)
São Paulo
52.804.259
8.135.022
Goiás
30.486.925
9.994.562
Minas Gerais 18.753.421
6.295.172
Paraná
12.678.999
2.732.619
Rio Grande do Sul 9.116.870
3.261.221
Sub-total	123.840.474 30.418.596
Total	
147.685.915 38.030.109
Países de destino/2017
Valor (US$) Volume (Kg)
Paraguai
39.530.322 14.979.441
Colômbia
23.889.228
4.205.107
Estados Unidos 11.569.087
4.199.154
Argentina
10.948.925
2.410.785
Bolívia
8.416.672
2.440.206
México
6.967.711
2.059.253
Sub-total 112.891.032 30.293.946
Total
147.685.915 38.030.109
Fonte: Agrostat/Mapa.

Exportações somaram 38 mil
toneladas e US$ 147,7 milhões em 2017
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In distant fields
Corn and tropical forage seeds are the most exported by Brazil,
and both account for a total value of US$ 117.3 million
Brazilian seed exports are still in the fledgling stage, in light of the volume estimated at
more than 9 million tons the Country produced in the 2017/18 growing season. The
amount shipped abroad reached 38.030 thousand tons in 2017, down 8.688 thousand tons
from the volume of the previous year, according to numbers released by the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa).
Seed shipments totaled US$ 147.685 million,
down US$ 10.011 million from 2016.
Nevertheless, from January to July 2018,
the performance outstripped the result of the
same period in the previous year. According to
numbers released by the Mapa, smaller corn
seed exports contributed towards the smaller
shipments of seeds in 2017. Foreign corn seed
sales reached a total of 19.966 thousand tons
and US$ 64.026 million, down nearly 11 thousand tons and US$ 20.734 million. Even so, the
product accounted for the largest portion exported by the national seed sector.
The second most demanded species by
the foreign clients consist of tropical forages,
with shipments of 7.730 thousand tons and
US$ 53.277 million in 2017. Compared to 2016,
the value was in excess of US$ 44.051 million,
and the export volume was smaller than the
8.367 thousand tons. Brazil is the leading exporter of tropical forage seeds. The international trade of rice seed in the husk also soared
in 2017, with shipments of 2.410 thousand

tons and US$ 2.493 million.
“The market for tropical forage seeds has
reached a mature stage and has stabilized in
many countries. Nevertheless, we spot opportunities in some markets across Latin America,
like Colombia, Venezuela and in many markets in Africa and some in Asia “, says José Roberto da Fonte, export manager at a Marangatu Sementes, in Ribeirão Preto (SP). The
company is one of the largest tropical forage
seed exporter in the Country since 2004.
According to Fonte, there are promising
expectations for the market to make strides
in 2018, driven by the highly valued dollar
and an occasional significant reduction in the
price of the raw material in the producing market. “The two factors make it possible for the
tropical seed exporting companies to provide

MERCADO INTERNACIONAL
• international market
Números da exportação
de sementes do Brasil
Ano	Valor (US$) Volume (Kg)
2016
157.697.187 46.718.336
2017
147.685.915 38.030.109
2017 (jan-jul) 62.049.616 10.612.949
2018 (jan-jul) 75.266.763 18.767.750
Importação brasileira de sementes
2016
133.574.739 20.980.256
2017
131.202.304 17.754.098
Fonte: Agrostat/Mapa.

the foreign market with more attractive conditions”, he states. Marangatu’s target consists
in seeking more favorable average prices compared to 2017, whilst growing 60% in volume.
The most exported species area Brachiaria and Panicum maximum, where the former
represents 80% of the market.

l LEADING STATES
In 2017, the top seed exporting
states were São Paulo and Goiás, with
respective values of US$ 52.804 million and US$ 30.486 million. They are
followed by Minas Gerais, Paraná and
Rio Grande do Sul. The main destinations were Paraguay, Colombia, the
United States, Argentina, Bolivia and
Mexico. Together, the six countries
imported seed worth US$ 112.891
from Brazil in the year in question.
On the other hand, seed imports
reached US$ 131.202 million and
17.754 thousand tons in 2017, down
from the previous year. In this case,
vegetable seeds accounted for the
biggest share, with imports of US$
69.697 million and 740.406 tons in
2017. Of this total, the State of São
Paulo imported seed worth US$
65.610 million, and 551.746 tons.

Exports amounted to 38 thousand tons
and US$ 147.7 million in 2017
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SOJA

S e g m e n t s

Cultura agrícola líder do agronegócio brasileiro, a soja tem a devida correspondência da produção de sementes, que
procura acompanhar a sua evolução, ampliando a oferta e investindo em melhorias
constantes. Por meio de sua entidade representativa, a Associação Brasileira de Produtores de Sementes de Soja (Abrass), busca
ainda a devida valorização de quem produz
e, de modo especial, que ocorra a utilização
de sementes certificadas, que darão a necessária garantia de qualidade.
A associação considera que há em torno de 300 produtores de sementes de soja
espalhados por todo o território nacional.
O mercado, informa o secretário executivo Leonardo Machado, é marcado pelo sistema licenciado (cerca de 70%), onde as
empresas de obtenção licenciam suas cultivares para outros produzirem e comercializarem as sementes com sua marca. Mas
parte do processo ocorre de forma vertica-

lizada, na qual a empresa de obtenção comercializa sua invenção.
O uso de sementes comerciais, ou
seja, adquiridas de um produtor referenciado, “que realmente gera valor”, também é de 70% do total, segundo a entidade. Suas estimativas são de que, naquela
proporção, considerando o plantio de 36
milhões de hectares de soja no País e utilizando em torno de 56 quilos de sementes
por hectare, o uso brasileiro fica em cerca
de 35 milhões de sacas de 40 quilos, gerando receita de R$ 5,3 bilhões para o setor. Levando-se em conta ainda que parte da área
emprega sementes com tecnologia Intacta, que acresce R$ 3,1 bilhões, o valor do
mercado estimado chega a R$ 8,4 bilhões.
O crescimento quantitativo do mercado,
de acordo com a associação, segue a evolução da área de soja, em torno de 1% ao ano.
Machado destaca que o produtor de sementes tem investido a cada ano na melhoria de

seu produto e de seu relacionamento com o
cliente, por meio do fornecimento de serviços, como é o caso do TSI (Tratamento de Semente Industrial). “A Abrass acredita que este
é o caminho evolutivo do setor de sementes
de soja no Brasil: melhoria da qualidade de
seu produto e de seu serviço”, assinala.
A associação busca auxiliar a evolução
do setor divulgando a importância do produtor de sementes e, de forma especial, da
utilização de produto certificado. “Isso traz
grandes benefícios ao produtor, desde a garantia de origem até a qualidade superior
do material frente à semente pirata e/ou salva”, frisa o dirigente. Considerando-se ainda
que a produção não comercial de sementes
atinge 30% da área plantada de soja, e parte significativa envolve pirataria (produção/
comércio ilegal), observa que se busca conscientizar os agricultores dos prejuízos desta
ação, com campanhas de informação, para
evitar e reduzir este problema.

Mercado do segmento é estimado
em valor próximo a R$ 8,4 bilhões

Inor Ag. Assmann
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S o y b e a n

s e g m e n t o s

Universo em

expansão
Setor de sementes de soja investe em melhorias e
associação nacional ressalta a importância da utilização
de grãos certificados para a finalidade
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Expanding universe
Soybean seed sector invests in improvements
and national association stresses the importance
of sowing certified seed to this purpose

O AVANÇO DA OLEAGINOSA
• soybean making strides
Evolução recente na produção
de sementes de soja no Brasil
(Todas as categorias e todos os campos inscritos)
Períodos	

Área (ha)

Produção (t)

2016/16

93.388,49

274.785,42

2017/17

107.945,92

361.444,96

2016/17

1.955.481,43

6.152.412,20

2017/18

2.099.348,03

8.489.123,78

Estados em destaque na
produção (2017/17 + 2017/18, em t)
Mato Grosso

2.622.124,23

Goiás

1.752.205,41

Paraná

1.072.624,22

Minas Gerais

775.783,39

Rio Grande do Sul

729.340,57

Bahia

587.174,30

Distrito Federal

395.963,03

Santa Catarina

320.852,38

Tocantins

206.356,12

Fonte: Mapa – Sigef/Controle da Produção de Sementes e Mudas.

Largest agricultural crop in Brazilian
agribusiness, soybean is also the leading
producer of seed, on a par with its evolution, expanding supply and through its
representative entity, the Brazilian Association of Soybean Seed Producers (Abrass),
it is seeking the monetary value for those
who produce it and, in particular, urging
the farmers to utilize certified seed, which
represents quality assurance.
The association maintains that there
are about 300 soybean seed producers scattered across the national territory. The market, says executive secretary
Leonardo Machado, is marked by the licensed system (about 70%), where the acquiring companies grant a license of their
cultivars for other enterprises to produce
and commercialize the seeds with their
trademark. Part of the process happens in
vertical form, whereby the company commercializes its invention.

The use of commercial seeds, that is to
say, acquired from a referenced producer,
“real value generator”, represent 70% of the
total, according to the entity. It is estimated
that, on such proportion, considering the 36
million hectares devoted to Soybean in the
Country and utilizing approximately 56 kilograms of seed per hectare, the use in Brazil translates into about 35 million 40-kg
sacks, generating revenue R$ 5.3 billion for
the sector. Considering that part of the area
employs Intacta technology seeds, which
adds R$ 3.1 billion, the estimated market
value reaches R$ 8.4 billion.
The quantitative growth of the market, according to the association, keeps
pace with the evolution of the area devoted to soybean, about 1% a year. Machado
stresses that seed producers have invested in improvements to their product, on a
yearly basis, without overlooking their clients, through services, as is the case of the

IST (Industrial Seed Treatment). “Abrass
believes that the right track for the Brazilian soybean seed sector to make strides
consists in improving the quality of its
product and services”, he says.
The association seeks to propel the
sector forward giving publicity to the importance of the seed producers and,
in particular, the utilization of certified
seeds. “This benefits the farmers greatly,
from guaranteed origin to superior quality
of the material compared to pirated seed
and/or salvage seed”, the official stresses. Also considering that non-commercial
seed production reaches 30% of the area
devoted to soybean, and a significant part
involves pirated seed (illicit production/
trade), he observes that the idea is to keep
the farmers aware of the damages stemming from such actions, through information campaigns, thus avoiding and reducing this problem.

Segment market is estimated at
approximately R$ 8.4 billion
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C o r n

milho

Por dias melhores
Expectativa do setor de sementes de milho é de
recuperação nas vendas para o próximo ciclo produtivo,
com reação nos preços e nas exportações
Tal safra no grão, tal safra na semente.
Com produção menor de milho no Brasil,
a venda do insumo também caiu no ciclo
2017/18. Mas em relação ao próximo período produtivo, mesmo que não se projete grandes mudanças na fase de verão,
a expectativa do setor é de que se recupere a colocação do produto básico. Para
tanto, comenta Cássio Camargo, secretário-executivo da Associação Paulista de
Produtores de Sementes e Mudas (APPS),
leva-se em conta a reação observada nos
preços do cereal, bem como nas exportações, que, da mesma forma, haviam diminuído no ano anterior.
A produção da sementes não se alterou muito de uma temporada para outra,
de acordo com os levantamentos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os maiores volumes são
obtidos nos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Já o total comercializado
no período 2017/18 ficou em 72,23% da

oferta (venda mais sobra), que havia aumentado, contra 87,43% do período anterior. Para a etapa 2018/19, embora em
junho de 2018 se previsse maior disponibilidade, levantamentos feitos pela APPS
em setembro indicavam provável redução
desse quantitativo.
As empresas do setor estão cientes de
que não haverá maiores alterações no tamanho da safra de verão do cereal, devendo ficar mais uma vez a maior parcela
para a segunda safra, de inverno, na faixa
de 70%, de acordo com Cássio Camargo.
Dessa forma, assinala que tem crescido
também o interesse no desenvolvimento de materiais adaptados para esta fase
produtiva, ao mesmo tempo em que são
substituídos portfólios e tecnologias de
baixa performance por outras mais eficientes. A questão do ataque mais forte
da cigarrinha nas lavouras também preocupa, ensejando protocolos específicos
para contornar o problema.

O TAMANHO DO MILHARAL
• the size of the corn field
Produção de sementes
de milho no Brasil
(Todas as categorias
e todos os campos inscritos)
Períodos

Área (ha) Produção (t)

2016/16

125.051,59

580.796,38

2017/17

160.541,96

564.967,83

2016/17

79.504,06

285.063,68

2017/18

80.455,99

293.343,46

Maiores estados produtores
(2017/17 + 2017/18, em toneladas)
Minas Gerais

323.187,09

Goiás

283.943,70

São Paulo

161.039,90

Mato Grosso

46.854,76

Paraná

12.959,22

Rio Grande do Sul

11.926,55

Fonte: Mapa – Sigef/Controle da Produção de
Sementes e Mudas.

l POR VIAS EXTERNAS
A exportação brasileira de sementes de milho (cerca de 3% da produção) diminuiu em 2017, na ordem de 29% em valor e 35%
no volume, sobre o ano anterior. Mas o movimento volta a reagir em 2018, conforme foi apurado até o mês de julho. Paraguai e
Estados Unidos mantiveram-se como os maiores compradores do produto brasileiro em 2017 (59% do total), seguidos de Argentina e Colômbia, além do México, que não aparecia em 2016, quando a Venezuela ainda era destaque.
Em 2018, dados levantados junto ao Mapa nos primeiros sete meses mostram maiores vendas externas, tanto em quantidade
quanto em receita, em comparação com o mesmo período antecedente. As operações contam mais uma vez com presença firme
de Argentina, Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e México, enquanto aparece um novo importador nas primeiras posições, o Paquistão, como quinto maior comprador até então. No total, 22 países importam sementes de milho do Brasil.

Volume vendido na safra 2017/18 caiu
em relação à temporada anterior
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Waiting for better days
Corn seed sector expects a recovery in sales for the coming
growing season, along with price reactions and exports

Grain crop on a par with seed crop. With
Brazil’s corn crop on the decline, sales equally dropped in the 2017/2018 growing season.
With regard to the next productive cycle, although no relevant changes are projected for
the summer crop, the expectation of the sector is for a recovery of this basic product. To
this end, comments Cássio Camargo, executive secretary to the São Paulo Association of
Seed and Seedling Producers (APPS), what is
taken into consideration is the reaction of the
prices of the cereal, as well as exports, which
also suffered a reduction in the previous year.
The production of seeds did not suffer

VENDAS DE SEMENTE DE MILHO
• corn seed sales
Evolução da oferta e demanda
brasileiras (mil sacas)
Safra	
Oferta	Venda
2015/16
20.221
17.053
2016/17
21.419
18.737
2017/18
22.771
16.448*
Fonte: APPS/*2017 (01/05 a 31/12) + 2018 (01/01 a 30/04).

Exportações de milho p/semeadura
Ano	
Volume (kg)	Valor (US$)
2016
30.964.648 84.761.115
2017
19.966.743 60.026.935
2017 (jan/jul)
6.610.486 19.929.472
2018 (jan/jul)
7.301.381 23.016.497

relevant alterations from one season to the
next, according to a survey conducted by the
Ministry of Agriculture, Livestock and Food
Supply (Mapa).The biggest volumes are harvested in the states of Minas Gerais, Goiás
and São Paulo. Total sales in the 2017/18
growing season remained at 72.23% of the
supply (sales plus surplus), which had risen,
against 87.43% in the previous period. For
the 2018/19 crop year, though in June 2018
higher volumes had been predicted, surveys by APPS in September suggested a possible reduction in this quantity.
The companies of the sector are aware

of the fact that there will not be major alterations in the size of the corn crop, and
once again the biggest portion will be harvested in the winter crop, something like
70%, according to Cássio Camargo. In view
of this, he comments that there has been
more interest in the development of seeds
adapted to this productive phase, and in
the meantime, low performance portfolios and technologies will be replaced with
more efficient ones. The question of more
severe leafhopper outbreaks in the fields is
also a cause for concern, giving rise to specific protocols to counter the problem.

l WITH AN EYE ON EXPORTS
Brazilian corn seed exports (about 3% of the crop) decreased in 2017, about
29% in value and 35% in volume, from the previous year. Positive reactions
were expressed in 2018, as ascertained in early July. Paraguay and the United States continued as leading importers in 2017 (59% of the total), followed
by Argentina and Colombia, besides Mexico, a country that did not import any
corn in 2016, when the highlight was still Venezuela.
In 2018, data surveyed by the Mapa in the first seven months attest to bigger foreign sales, both in quantity and revenue, compared to the same period in the previous year. These operations once again rely on the firm presence
of Argentina, the United States, Colombia, Paraguay and Mexico and, in the
meantime, a new importer shows up in the first positions, Pakistan, as 5th biggest buyer up to that time. In all, 22 countries import corn seed from Brazil.

Fonte: Agrostat/Mapa.

Volume sold in the 2017/18 growing season
dropped compared to the previous year
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ARROZ

A base de tudo
Orizicultura brasileira tem na semente a base
genética que lhe garante uma das maiores produtividades
mundiais, e o produtor reconhece isso
O Brasil é o maior produtor de arroz, com
produtividade média crescente e lavouras
que podem colher mais de 11 mil toneladas
por hectare. É também o segundo maior exportador mundial fora do continente asiático, com 1,2 milhão de toneladas, atrás apenas dos Estados Unidos. Cultiva por ano 2
milhões de hectares e colhe 12 milhões de
toneladas de arroz em casca.
Para manter essa posição estratégica,
o País tem uma base genética sólida e alguns dos melhores centros de desenvolvimento de tecnologia do mundo. A Região
Sul representa 80% da produção nacional.
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Graças à base genética, a quase totalidade
das cultivares nacionais têm, além de alta
produtividade, tolerância às principais doenças da cultura, e perto de 70% contêm
resistência aos herbicidas do grupo das
imidazolinonas (CL ou RI).
No setor, o grande desafio é conscientizar parte dos arrozeiros da importância de
adquirirem sementes certificadas em busca
de melhores resultados e sanidade em suas
lavouras. Isso porque há um percentual significativo que ainda usa sementes salvas,
grãos ou sem origem oficial. Como a cultura gerou baixa rentabilidade nos últimos

anos, muitos arrozeiros optam pela compra
do insumo no mercado paralelo, para pagar
na colheita, no lugar de adquirir a semente
oficial, que custa até 50% mais e precisa ser
paga no ato da aquisição.
Ainda assim, o avanço de invasoras resistentes a herbicidas e de doenças fúngicas
sobre algumas cultivares fez com que os orizicultores passassem a buscar mais sementes certificadas. Tanto que o volume de uso
passou de 48% para 56% da área (600 mil
hectares, mais ou menos) conforme estatísticas do Instituto Rio-Grandense do Arroz
(Irga). A média de uso de sementes certifica-

das na lavoura de arroz do Brasil gira entre
50% e 60% da área, segundo estimativas extraoficiais, o que compreende de 1 milhão a
1,2 milhão de hectares.
Gustavo Soares, pesquisador do Irga,
explica que no Rio Grande do Sul a densidade média de semeadura é de 90 quilos por hectare, e a área cultivada na safra 2017/18 aproximou-se de 1,08 milhão
de hectares. Cerca de 25% das sementes
certificadas pelo Irga também seguem

para estados como Tocantins, Santa Catarina e Maranhão, e países como Argentina e Paraguai.
Santa Catarina planta perto de 150 hectares por ano e o volume de sementes certificadas aumentou nas últimas safras, de
acordo com Eder Luís Daltoé, certificador oficial da Associação Catarinense de Produtores de Sementes de Arroz Irrigado (Acapsa).
No Estado, predominam as variedades pré-germinadas da Empresa de Pesquisa Agro-

pecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
(Epagri), como a SCS 121.
O pesquisador Douglas George de Oliveira, da Epagri de Araranguá, destaca a produção do dobro de sementes utilizadas no
Estado, ou seja, para atender a 300 mil hectares. “Há muitas vendas para o Rio Grande
do Sul, para outros estados e até para fora
do País”, menciona. No Sul de Santa Catarina, Oliveira cita o uso de material genético
certificado em mais de 90% da região.

l ATRIBUTOS IMPORTANTES
Quatro são os fatores que determinam a semente superior: pureza genética, pureza sanitária, pureza fisiológica e qualidade
física. São fatores importantes, pois um dos maiores problemas da orizicultura brasileira é o surgimento de ervas daninhas resistentes a herbicidas. “Material genético de qualidade impede o avanço das invasoras e doenças”, frisa Gustavo Soares, pesquisador do Irga. Em Tocantins e no Mato Grosso tem crescido o uso de sementes oficiais. Em Tocantins, as variedades gaúchas e catarinenses perdem espaço para cultivares desenvolvidas pela Embrapa e em parcerias locais, caso da BRS Catiana. No Mato Grosso,
no sistema de produção em terras altas, predomina a cultivar AN Cambará, rústica e produtiva, da AgroNorte.
No Maranhão e em outros estados do Norte e do Nordeste, o uso de material certificado aumenta à medida em que os governos estaduais adotam a distribuição de sementes para a agricultura familiar. “A semente representa menos de 2% do custo total
da lavoura e é um dos fatores que podem fazer a diferença no resultado da colheita”, resume Soares. Fora isso, para obter crédito
oficial, o produtor precisa adotar material genético superior.

No pacote, produtividade, tolerância
a doenças e resistência a herbicidas
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Brazil is the largest rice producer, with rising average productivity rates and fields that
yield up to 11 tons per hectare. The Country
is also the second largest global exporter outside the Asian continent, with 1.2 million tons,
coming only after the United States. Annual plantations occupy 2 million hectares for a
harvest of 12 million tons of rough rice.
In order to keep this strategic position, the
Country relies on a solid genetic basis and
some of the most advanced research and
technology development centers in the world.
The Southern Region accounts for 80% of the
entire national crop. Thanks to the genetic ba-

sis, the national cultivars almost in their entirety are highly productive, tolerant to all major
diseases, and about 70% are resistant to herbicides of the imidazolinone group (CL or RI).
In the sector, the great challenge consists
in making a group of the rice farmers aware
of the importance of acquiring certified seed
in search of better results and prevention
against phytosanitary problems. There is still
a significant number of rice farmers that utilize salvage seeds, grains without official origin. As the crop had low productivity rates
over the past years, lots of farmers opt for
purchasing the seeds from the parallel mar-

ket, which is up to 50 percent more expensive
and requires down payments.
In view of this, due to the invasion of
weeds resistant to herbicides and fungal diseases that affected some cultivars, the farmers began to seek certified seed. So much
that the use of certified seed jumped from
48% to 56% of the planted area (600 thousand
hectares, approximately), according to numbers released by the Rio Grande do Sul Rice Institute (Irga). Average utilization of certified rice
seed in Brazil ranges from 50% to 60% of the
area, according extra-official estimates, comprising from 1 million to 1.2 million hectares.

The basis of

everything
The genetic basis of rice farming in Brazil lies
in the seeds, resulting into ones of the highest global
productivity rates, and farmers are aware of it
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Gustavo Soares, researcher at Irga, explains that in Rio Grande do Sul the average
seeding density is 90 kilograms per hectare,
the area devoted to rice in the 2017/18 growing season reached nearly 1.08 million hectares. About 25% of seed certified by the Irga
is sent to the states of Tocantins, Santa Catarina and Maranhão, and to countries like Argentina and Paraguay.
Santa Catarina grows about 150 thousand hectares a year and the volume of certified seed has gone up over the past seasons, according to Eder Luís Daltoé, official
certifier of the Santa Catarina Association

of Irrigated Rice Producers (Acapsa). In the
State, pre-germinated varieties, like the SCS
121, predominate, and they are provided by
the Santa Catarina State Rural Extension and
Agricultural Research Company (Epagri).
Researcher Douglas George de Oliveira,
from Epagri in Araranguá, refers to the production of twice as much seed of what is utilized
in the State, that is to say, to cover 300 thousand hectares. Much of the seed is sold to Rio
Grande do Sul, other states and even to other
countries”, he says. In South Santa Catarina,
Oliveira cites the use of certified genetic material in more than 90% of the region.

SORTIMENTO
• different species
Produção nacional de sementes de arroz
Ano	Volume (t)
2014/15
135.141
2015/16
215.880
2016/17
259.426
2017/18
227.921
* Considerando campos recebidos, homologados e
aprovados no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina,
no Paraná, em Mato Grosso, em Goiás e Tocantins.
** No ciclo 2015/16, houve mudança nos critérios de
avaliação produtiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Fonte: Mapa, agosto de 2018.

l IMPORTANT ATTRIBUTES
Four factors determine superior seeds: genetic purity, phytosanitary purity, physiological purity and physical quality. These
are important factors, seeing that the biggest rice farming problems in Brazil include outbreaks of weeds resistant to herbicides.
“Quality genetic material prevents the weeds and diseases from progressing”, says Gustavo Soares, Irga researcher. In Tocantins
and Mato Grosso the use of official seeds has been rising. In Tocantins, the varieties from Rio Grande do Sul and from Santa Catarina are losing ground to varieties developed by Embrapa and by local partnerships, which is the case of BRS Catiana. In Mato Grosso, in the upland production system, a cultivar known as AN Cambará prevails. It is rustic and productive, supplied by AgroNorte.
In Maranhão and in other states in the North and Northeast, the utilization of certified seed is rising on a par with the decision
of the governments to furnish the seed for family farmers. “Seed represents less than 2% of the total production cost and is one
of the factors that could make a difference in the final result of the crop”, Soares summarizes. Apart from this, to have access to
official credit lines, farmers need to utilize superior quality seed.

In the package, productivity, tolerance
to diseases and resistance to herbicides
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TRIGO

Dá para muito mais
Produção brasileira de sementes de trigo
permitiria que fosse plantado o dobro da área do cereal
no Brasil, conforme projeções da Embrapa Trigo
O Brasil detém as mais avançadas tecnologias do mundo na produção de sementes
e, no trigo, como em outras culturas de inverno, é autossuficiente na disponibilidade
do insumo, conforme a Embrapa Trigo, sediada em Passo Fundo (RS). Inclusive, o volume obtido em sementes de trigo em 2018
no País, no total de 603 mil toneladas, mesmo com redução na comparação com o ano
anterior, permitiria semear próximo ao dobro do que foi plantado na cultura. A área
nacional do cereal na safra correspondeu a
cerca de 2 milhões de hectares.
O avanço na tecnologia sementeira resulta de pesquisas na área, acentua Luiz Eichelberger, pesquisador em semente genética na Embrapa Trigo. Aponta a boa
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performance tanto na produção, no campo, quanto no manejo após a colheita, incluindo tecnologias de colheita, secagem,
beneficiamento, armazenamento e análise. Segundo ele, a Embrapa gera novas cultivares e produz sementes genéticas e básicas em quantidade e qualidade suficientes
para atender à demanda do sistema de
produção de sementes certificadas de suas
cultivares de trigo, outros cereais de inverno e outras culturas.
Além do trigo, informa ainda Eichelberger, a produção brasileira de sementes de
cevada (38.600 toneladas) atende integralmente à necessidade do mercado, onde o
plantio atingiu 108 mil hectares em 2017.
Nas demais culturas de cereais de inverno

(aveia branca, 350 mil hectares; triticale, 20
mil hectares; e centeio, 3,6 mil hectares), a
oferta de sementes está ajustada ao mercado. Por outro lado, na canola, que atualmente ocupa área de 41 mil hectares, observa, a semente é totalmente importada.
Eichelberger reitera que o setor de sementes está preparado para ir ao encontro
da demanda do mercado. Da mesma forma como já foi possível atingir a autossuficiência no que se refere ao insumo do trigo, o
pesquisador considera que é plausível também pensar na possibilidade de suprimento
deste item para o atendimento pleno e autossuficiente da produção nacional de trigo,
assim como seria viável, em seu entender,
em todas as grandes culturas.

Moreseed could be produced
Wheat seed production in Brazil could occupy an area twice as big,
according to projections by Embrapa Wheat
Brazil boasts the most advanced seed
production technologies in the world and,
as far as wheat goes, like in other winter
crops, the Country is self-sufficient in the
supply of this input, according to officials
from Embrapa Wheat, based in Passo Fundo (RS). It means that the total volume of
wheat seed produced in the Country in
2018, 603 thousand tons, despite a reduction from the previous year, would make it
possible to devote an area twice as big as
the usual area devoted to it. The national
area devoted to the crop corresponded to
2 million hectares.
The strides in seed technology result
from research works, stresses Luiz Eichelberger, genetic seed researcher at Embrapa Wheat. The research attests to the good
performance both in production in the field
and in post-harvest management, including
technologies relative to harvesting, drying,
processing, storing and analysis. According to the researcher, Embrapa generates

new cultivars and produces genetic and basic seed in amounts and quality enough for
meeting the demands of the certified seed
production system of its wheat cultivars,

A SEMENTE COLHIDA
• harvested seed
Safras mais recentes
de sementes de trigo
(Todas as categorias
e todos os campos inscritos)
Ano	
Área (ha) Produção (t)
2016/16
250.735,00
878.133,54
2017/17
182.306,68
602.992,58
Principais estados produtores
(2017/17, em t)
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo
Minas Gerais

347.932,41
172.812,44
27.036,93
28.768,90
16.340,40

Fonte: Mapa – Sigef/Controle da Produção de
Sementes e Mudas.

other winter cereals and other crops.
Besides wheat, says Eichelberger, production of barley seed in Brazil (38,600
tons) fully meets the market needs, where
108 thousand hectares were devoted to
the crop in 2017. In the other winter cereal crops (common oat, 350 thousand hectares; triticale, 20 thousand hectares; and
rye, 3.6 thousand hectares), seed supply
is on a par with the market. On the other
hand, as far as canola goes, now occupying
41 thousand hectares, all seed is imported.
Eichelberger reiterates that the seed
sector is prepared to meet all market demands. Within this context, it is also possible to achieve self-sufficiency in wheat,
the researcher maintains that it is plausible to consider the possibility to offer this
item to the farmers thus reaching selfsufficiency in the volume of the national
wheat crop, just like the viability, in his understanding, that could be extended to all
other relevant crops.

41

Inor Ag. Assmann

F o r a g e

C r o p s

FORRAGEIRAS

A perder de vista
Com o maior rebanho comercial bovino do mundo,
Brasil também é grande produtor e líder no mercado
mundial de forrageiras tropicais
Sementes de forrageiras alcançam 11%
do material genético aproveitado em todas
as culturas semeadas no Brasil, o que ajuda a dimensionar as pastagens que dão suporte ao maior rebanho bovino comercial
do mundo. Produção e venda são dirigidas
à formação de pastos também para bovinos de leite, ovinos, caprinos e bubalinos.
A produção do “boi verde” é um referencial
do sucesso das carnes brasileiras no mercado mundial há muitos anos.
No comércio global de sementes, os brasileiros também são líderes e, sem concorrência, negociam US$ 60 milhões ao ano. “O

volume muda, mas o valor final mantém-se
estável”, diz Adrian Bellegia, presidente da
Associação Nacional de Produtores de Sementes de Forrageiras (Anprasem). Após valores recordes em 2016 (algumas variedades
subiram até 300%, por causa do El Niño), houve super oferta do insumo em 2017 e 2018. O
preço caiu 35%, em média, mas em algumas
variedades recuou até 50%.
A alta de fertilizantes e de mão de obra e
a queda nas cotações da arroba do boi inibiram investimentos do pecuarista na reforma dos pastos. Sérgio de Zen, analista
do Centro de Estudos Avançados em Eco-

nomia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq),
vinculada à Universidade de São Paulo
(USP), estima que 70% das áreas apresentam algum grau de degradação, e recuperar produtividade exige melhor manejo do
pasto, seguindo o modelo agrícola.
Para ele, o pecuarista não pode ter o preço como único critério na compra da semente. Isso leva à estimativa de que 20%
do material genético é pirata, sem controle de processos e de qualidade. Para o ciclo
2018/19, a expectativa é de safra menor e de
recuperação, ao menos parcial, das cotações.

l REALIDADE TEMPERADA
O pesquisador Gustavo Martins da Silva, da Embrapa Pecuária Sul, de Bagé (RS), destaca o
risco embutido na mudança do perfil produtivo de sementes pela proibição das cultivares “comuns” de aveia preta e azevém, sem identidade genética, em 2012. O Registro Nacional de Cultivares (RNC-MAPA) tem 17 cultivares de aveia preta, 46 de azevém e 24 de aveia branca, lançadas por empresas públicas e privadas. “Apesar disso, poucas estão disponíveis”, frisa. No Estado,
a produção de sementes de azevém está focada em menos de 10 cultivares. “Não conseguimos
aproveitar nosso potencial de produção de material genético por causa do abastecimento por
outros estados e países”, alerta.
Atenta às demandas, a Embrapa oferece cultivares que entreguem mais forragem de qualidade, com alto consumo pelos animais e estabilidade produtiva ao longo do tempo, possibilitando uso por maior período e cobrindo vazios forrageiros estacionais. A pesquisa observa, para
isso, a evolução nos sistemas produtivos, como integração lavoura-pecuária e potencial de uso
das espécies nas diferentes regiões por clima e solo.
O principal gargalo são a informalidade e o contrabando nas fronteiras secas. Por isso, é necessário gerar as condições favoráveis ao estímulo do mercado formal e buscar insumo nacional.
A instrução normativa IN44, de 1º de dezembro de 2016, para produzir e comercializar sementes forrageiras de clima temperado, incorporou sugestões do setor, com repercussão positiva.
No sul do Brasil, as espécies de clima temperado (de inverno) ganham importância nos sistemas de produção, mas as tropicais (de verão) ocupam espaço onde não há aporte do campo
nativo. Assim, o mercado está constituído de forma sazonal por ambas as espécies. A Sul região
apresenta condições ambientais favoráveis para trabalhar com cultivares de inverno e verão,
compondo sistemas que entreguem pasto 365 dias ao ano, condição rara no mundo, o que pode
ampliar a competitividade dos rebanhos locais.

FORRAGEIRAS TEMPERADAS • temperate forage
Produção de variedades de clima temperado (de inverno)
VariedadeS
Nome científico
2017 (t)
Azevém
Lolium multiflorum
21.687,15
Aveia Branca
Avena Sativa
41.652,41
Aveia Preta
Avena Strigosa
104.631,41
Ervilhaca
Vicia Sativa
703,5

2018 (t)
18.625,15
32.388,76
102.241,19
394,3

Fonte: Mapa, agosto de 2018.

Grande oferta projeta mercado mais
equilibrado para sementes em 2019
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Forage seeds account for 11% of the
genetic material utilized in all types of
crops sowed in Brazil, attesting to the
dimension of the pasturelands that lend
support to the biggest commercial bovine herd in the world. Production and
sales also geared towards the production of forage for dairy cattle, ovine,
goats and bubaline. The production of
“green cattle” is a reference of the success of Brazilian beef in the global market.

In the global seed market, Brazilian
farmers also occupy the leading position
and, with no competition, they negotiate
seed worth US$ 60 million a year. “The
volume changes, but final values remain
stable”, says Adrian Bellegia, president of
the National Forage Seed Producers Association (Anprasem). After record values
in 2016 (some varieties increased by up
to 300%, because of the El Niño phenomenon), there was an oversupply of seeds
in 2017 and 2018. Prices went down 35%,

on average, but for some varieties the reduction reached 50%.
Soaring prices of fertilizers and labor, and the drop in price of an arroba
of beef inhibited investments in the renewal of pasturelands. Sérgio de Zen,
analyst at the Center for Applied Studies on Advanced Economics (Cepea), of
the Luiz de Queiroz College of Agriculture (Esalq), a division of the University
of São Paulo (USP), maintains that 70%
of the areas are degraded to a certain ex-

tent, and if productivity is to be recovered, it will require better forage management practices, in accordance with
the agricultural model.
In his view, cattle farmers should not
consider the price when it comes to purchasing seed. This induces us to estimate that 20% of the genetic material comes from piracy schemes, without
any process and quality control. For the
2018/19 season, the expectation is for a
smaller crop and partial price recovery.

DOMINANTES • prevailing
Produção brasileira das principais sementes forrageiras tropicais
safras 2017/17 + 2017/18
Área
Produção (t)
Marandu (Urochloa brizantha)
101.603,75
135.917,04
Mombaça (Panicum maximum Jacq.)
50.010,10
75.894,66
Urochloa ruziziensis
37.602,56
52.515,53
Basilisk (Urochloa decumbens)
11.973,15
16.699,39
Urochloa humidicola
31.834,6
12.627,39
Total
233.024,16
293.654,00*
* Arredondado. Estimativa: setembro de 2018.
Fonte: Coordenação de Sementes e Mudas – CSM/DFIA /SDA/Mapa.

l TEMPERATE REALITY

As far as the

eye can see
With the biggest commercial bovine herd in
the world, Brazil is also a relevant producer and
global leader in tropical forage crops

Researcher Gustavo Martins da Silva, from Embrapa South Livestock, in Bagé (RS), stresses the risk inherent to changes in the productive profile of seeds with the prohibition of “common” cultivars of black oats and perennial ryegrass, without genetic identity, in
2012. The National Cultivar Register (RNC-MAPA) contains 17 black oat cultivars, 46 perennial ryegrass and 24 white oat, launched by
public and private companies. “In spite of this, only few of them are available”, he says. In the State, the production of perennial ryegrass
seed is focused on fewer than 10 cultivars. “We are not able to take advantage of our production potential in genetic material because of
supply coming from other states and countries”, he warns.
Dealing with increasing demands, Embrapa offers cultivars that produce more quality forage, highly consumed by cattle, resulting
into productivity stability over time, and use over longer periods, filling seasonal forage gaps. To this end, research works keep an eye
on the evolution of the production systems, like crop-livestock integration and potential use of the different species in regions where climate and soil differ.
The main bottlenecks include informality and contraband in the so-called dry frontiers. This makes it necessary to create favorable
conditions for the formal trade, inducing the farmers to acquire national seeds. Regulatory Instruction RI44, of 1st December 2016, focused on the production of forage seed appropriate for temperate climate, incorporated suggestions to the sector, with positive repercussions.
In South Brazil, temperate climate species (for the winter) are gaining momentum in the production systems, but tropical species
(for the summer) occupy areas where no native grazing lands exist. As things are, the market evolves in a seasonal system for both species. The conditions in the Southern Region favor winter and summer cultivars, comprising systems that deliver forage 365 days a year,
something rare in the world, and likely to expand the competitiveness of the local markets.

Abundant supply projects
balanced market for seeds in 2019

44

45

Sílvio Ávila

F o r e s t s

florestas

De pé

Demora na reação da economia e grande estoque de
florestas plantadas, entre outros fatores, mantêm
a demanda por sementes florestais estagnada
A economia florestal brasileira responde por quase 1% do Produto Interno Bruto (PIB) e tem grande potencial de
crescimento. O setor pode tornar viável
que o Brasil alcance a meta de desenvolver uma economia sustentável de baixo
carbono e de atender aos compromissos climáticos firmados no Acordo de Paris em 2015. Isso faz prever potencial de
demanda maior no setor sementes e mu-

das, de reconhecida qualidade, em médio prazo, apesar do cenário atual afetado pela estagnação econômica.
Na 23ª Conferência das Partes (COP 23)
da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o País
assumiu meta de reflorestar 12 milhões
de hectares degradados até 2030 e de implantar 5 milhões de hectares de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF),

que podem ser completados com Sistemas Agroflorestais (SAFs).
No segmento florestal há duas grandes
áreas de atuação: plantio em escala de árvores nativas e florestamento ou reflorestamento com objetivo comercial – energia,
celulose, químicos etc, no qual predominam eucaliptos, pinus, acácia e teca, entre outros. O reflorestamento com espécies
nativas permite diversificar e prestar servi-

ços ambientais, como preservação de biodiversidade e água, por exemplo, e compor
mosaicos de culturas com fins extrativistas.
Mas esse mercado movimenta-se pela
exigência legal do Código Florestal Brasileiro, que determina recomposição de
matas ciliares e Áreas de Preservação Permanentes (APPs) ou Reserva Legal (RL).
Sementes, fibras, frutos, óleos, borracha e
inúmeros outros produtos podem ser combinados para permitir a remuneração contínua do plantio de nativas até chegar ao
manejo da própria madeira. O segmento
cresce, mas lentamente.
Nas florestas comerciais, o Brasil enfren-

ta excesso de oferta e estagnação no mercado de mudas e sementes, refletindo o perfil
da comercialização da madeira. Parte da pequena área de eucaliptos eventualmente recuperadas tem usado mudas clonais.
O cenário de super oferta atual compõe-se de dois fatores. Em primeiro lugar, a
queda da demanda por causa do enfraquecimento da economia e da lenta recuperação. Em segundo lugar, é preciso lembrar
que os preços altos do eucalipto e do pinus
na virada do século geraram forte expansão das áreas cultivadas. Além do investimento de grandes grupos empresariais
voltados a produção de móveis, constru-

ção civil, madeira, celulose e energia, muitos produtores apostaram na silvicultura
como poupança de médio prazo.
Na época, o metro estéril de madeira em pé chegava a valer R$ 65,00. Há cinco anos, este valor já havia caído para R$
45,00 e agora não passa de R$ 25,00, por
causa da oferta. Para complicar, a redução
no processamento do minério de ferro em
Minas Gerais levou ao recuo na demanda
de madeira em um de seus maiores mercados. “Esta condição derruba preços e anula
investimentos”, explica Israel Gomes Vieira,
gerente de produtos e serviços do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (Ipef).

l COMPASSO DE ESPERA
Os dados do Censo Agropecuário divulgados em agosto de 2018 confirmam: entre 2006 e 2017 aumentou em 11,4% a área
destinada a matas naturais e em 79,2% a de florestas plantadas. Algumas empresas preferem comprar madeira no mercado do
que arcar com os custos da extração da madeira em áreas próprias, pelo custo que envolvem a mão de obra e o transporte.
Nem mesmo os projetos de Integração Lavoura, Pecuária e Florestas (ILPF) geram grande expectativa no setor, pois, em geral,
representam substituição de áreas florestais por pastos e lavouras. “Apesar da nossa qualidade reconhecida mundialmente na
área de sementes e mudas florestais, dependemos de um reaquecimento da economia, da construção civil, da área de celulose,
de móveis e de energia para que a cadeia produtiva volte a ser movimentada”, resume.

Recuperação mais célere na economia
do País ajudaria a aquecer o setor
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Standing forests
Delay in the reaction of the economy and
a huge amount of planted forests, among other factors,
keep demand for forest seed stagnated

Brazilian forest economy accounts for
nearly 1% of the Gross Domestic Product (GDP) and shows great potential for
growth. The sector could make it viable for
Brazil to achieve the target of developing
a low carbon, sustainable economy, thus
complying with the 2015 Paris climate deal.
This predicts a greater demand potential in
the sector of seeds and seedlings, of acknowledged quality, in the medium run,
despite the present scenario adversely affected by the economic stagnation.
In the 23rd Conference of the Parties
(COP 23) of the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC),
the target of reforesting 12 million hectares
of degraded land, by 2030, along with the
establishment of 5 million hectares of CropLivestock-Forestry integration systems was
agreed by Brazil. These moves could be
complemented with Agroforestry Systems.
In the forestry sector there are two huge
operational areas: planting native forests
or reforestation for commercial purposes
– energy, cellulose, chemical products, etc,

comprising such tree species as eucalyptus,
pinus, acacia and theca, among others. Reforestation with native species paves the
way for diversification and environmental
services, like the preservation of biodiversity
and water, for example, or composing a mosaic of trees for extraction purposes.
This market move, in connection with
the legal requirements set forth in the Brazilian Forest Code, which makes it mandatory to recompose streamside trees and
Areas of Permanent Protection (APP) or
Legal Reserves (LR). Seeds, fiber, fruit, oil,
rubber and a variety of other products can
be combined to continuously remunerate
native tree plantings until the wood management stage is reached. The segment is
rising, but slowly.
As far as commercial forests go, Brazil is
facing surpluses and stagnation in the production of seeds and seedlings, a reflection
of the timber market. A part of the small
area devoted to eucalyptus, which eventually recovered, was replanted with clonal
seedlings.

The present super surplus scenario comprises two factors. In the first place, shrinking demand due to the economic crisis and
its slow recovery. Then, we should not overlook the fact that the high prices fetched by
eucalyptus and pinus at the turn of the century resulted into a great expansion of the
cultivated areas. Besides the investments
made by huge entrepreneurial groups focused on the production of furniture, civil
construction, wood, cellulose, energy, lots
of farmers decided to invest in silviculture as
a medium-term money saving recipe.
Back then, a sterile meter of standing
timber fetched R$ 65. Five year ago, this
price had dropped to R$ 45 and now remains at R$ 25, because of excessive supply. To make things worse, the reduction in
iron ore processing resulted into a reduction in the demand for wood in one of its
biggest markets. “Such a situation knocks
down prices and curbs investments”, explains Israel Gomes Vieira, products and
services manager at the Forestry Science
and Research Institute (Ipef).

l HOLDING PATTERN
The data of the Agricultural Census released in August 2018 confirm the following: from
2006 to 2017 the area destined for natural forests increased by 11.4%, while for planted forests
it soared 79.2%. Some companies would rather purchase their wood from the market than incur the costs of extracting it from their own areas, mostly because of labor and transport costs.
Not even the Crop-Livestock-Forestry Integration (CLFI) systems are arousing great interest
in the sector, as they normally represent the replacement of forested areas with pasturelands
and agricultural crops. “In spite of the internationally acknowledged quality of our seed and
tree seedling areas, we depend on the recovery of the following areas: economy, civil construction, cellulose, furniture and energy for the supply chain to get back on track”, he summarizes.

Speedier recovery of
the economy in the Country
would heat up the sector
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HORTALIÇAS

Mais valorizadas
Hortaliças vêm demandando mais sementes híbridas,
de maior valor, em atenção a exigências mostradas
no mercado por produtos diferenciados
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que devem merecer toda a atenção as demandas da população mais esclarecida,
em relação a produtos diferenciados (minihortaliças, novas cores, outros atributos
como crocância, sabor etc), produtos mais
saudáveis (orgânicos, rastreáveis etc) e de
maior conveniência, como mix de saladas
higienizadas, buscando melhoramento não
só para atender o produtor, mas também o
atravessador e o consumidor.
O estudo da ABCSEM, publicado no final de 2017 e denominado “Mapeamento
e Quantificação da Cadeia de Hortaliças no
Brasil – 2016”, destaca que o setor vivencia
uma migração da fonte de recursos no investimento em novos produtos. “No passado, as verbas destinadas eram, de forma
majoritária, públicas. Dado o aumento da
importância do segmento, atualmente diversas empresas privadas vêm destinando
altos investimentos para o melhoramento
genético de hortaliças, fato que acelera ainda mais o desenvolvimento do setor”.
Novos hábitos de consumo, ainda conforme a avaliação feita, são fortes direcionadores para o desenvolvimento de cultivares, que vão de produtos mini a outros com
coloração diferenciada ou sabor excêntrico.
“Estes itens ganham destaque principalmente nas mãos de grandes chefes culinários”,
destaca a pesquisa. Foi levantado que as sementes representam cerca de 15% do valor
dos insumos, com maior expressão na batata e no tomate. Além disso, apurou-se que o
faturamento total na cadeia produtiva das
13 hortaliças chega a US$ 19 bilhões; a produção, a 16,7 milhões de toneladas; e a área
ocupada no cultivo é de 537 mil hectares.

DÓLARES NA HORTA
• dollars in the garden
Faturamento com sementes
de 13 hortaliças – 2016
Variedades	
US$ milhões
Abóbora cabotiá
6,83
Abobrinha
5,68
Alface
17,07
Alho
76,20
Batata
197,20
Beterraba
5,40
Cebola
29,10
Cenoura
14,96
Coentro
10,99
Couve-flor
7,21
Pimentão
10,87
Tomate mesa
60,51
Tomate indústria
3,92
Total
446,04
Fonte: Markestrat com ABCSEM, Agrianual FNP,
Cepea, Conab, entrevistas.

Vegetables are in for more hybrid seed, of higher value, to meet
market requirements for discerning products
Technological innovations lead to
the modernization of the vegetable production sector in the Country and, at the
same time, they expand the seed market.
Warley Marcos Nascimento, chief-executive officer at Embrapa Vegetables, in Brasília (DF), observes the strides made by
the companies of the segment, “in which
farmers, particularly mid-sized and commercial farmers, have increasingly preferred the highly-valued hybrid seeds”. According to data from 2016, disclosed by
the Brazilian Seed and Seedling Trade Association (ABCSEM), revenue from 13 vegetable species reached US$ 446 million.
Amidst the seed species that are highly considered, according to the Vegetables manager at Embrapa, the following
are of note: solanaceous vegetables (tomato and red pepper), cucurbitaceous
(melon and watermelons) and brassicaceae (broccolis), supply chains that,
with the exception of watermelon (where
some farmers still utilize OP seeds of
non-hybrid varieties), all other seeds are
hybrid. “These materials are more pro-

ductive, mature earlier, more resistant to
some diseases and of better quality (in
appearance, nutritional, just to mention
a few traits)”, says Warley Nascimento.
Efforts by Embrapa Vegetables are
focused on the development of cultivars (OPs and hybrids) of higher productivity and resistant to all major diseases that affect the different species, and
in some of them, like carrot and tomato, with higher nutritional value, that is
to say, richer in carotenoids (Vitamin A
in carrots, lycopene in tomatoes).For the
future, he has it that more heed should
be paid to the demands coming from the
factually well-informed population, with
regard to discerning products (mini-vegetables, new colors, other attributes such
as crispness, taste, tec.), healthier vegetables (organic, traceable, etc.) and more
convenient, hygienized salad blends, intended not only to benefit the producers,
but also middlemen and consumers.
A study by ABCSEM, published in late
2017 titled “Mapping and Quantification
of the Vegetable Supply Chain in Brazil -

2016”, stresses that the sector is experiencing a migration of the resource source
in the investment in new products. “In the
past, the financial grants, in their majority, were public. Given the soaring importance of the segment, nowadays several
private companies are making relevant investments in genetic enhancement of vegetables, a reality that speeds up even further the development of the sector”.
New consumption habits, still according to the evaluation, point strongly towards the development of cultivars, ranging from mini vegetables to different color
vegetables or with eccentric taste. “These
items gain momentum in the hands of renowned culinary chefs”, according to the
research. It is estimated that the seeds account for about 15% of the production
cost, with higher expression in potatoes
and tomatoes. Furthermore, it was ascertained that revenue brought in from the
13 vegetable species reaches US$ 19 billion; production amounts to 16.7 million
tons; and the area devoted to vegetables
remains at 537 thousand hectares.

Sílvio Ávila

Inovações tecnológicas proporcionam
constante modernização do setor produtivo
de hortaliças no País, fazendo expandir também o mercado de sementes. Warley Marcos Nascimento, chefe-geral da Embrapa
Hortaliças, de Brasília (DF), observa crescimento nos resultados das empresas do segmento, “no qual cada vez mais sementes híbridas (de maior valor) vêm sendo utilizadas
pelos produtores, em especial por médios e
grandes”. De acordo com dados de 2016, divulgados pela Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas (ABCSEM), o
faturamento com o insumo em 13 hortaliças chegou a US$ 446 milhões.
Entre as espécies que mais recebem
atenção na área de sementes, conforme
o dirigente da Embrapa Hortaliças, estão
solanáceas (tomate e pimentão), brassicáceas (brócolis) e cucurbitáceas (melão
e melancia), cadeias que, com exceção da
melancia (onde em parte ainda estão presentes sementes OP, de variedades não híbridas), as demais utilizam híbridos. “São
materiais com maior produtividade, maior
precocidade, mais resistentes a algumas
doenças e de melhor qualidade (de aparência, nutricional, entre outros aspectos)”,
sublinha Warley Nascimento.
Os trabalhos da Embrapa Hortaliças direcionam-se ao desenvolvimento de cultivares (OPs e híbridos) de maior produtividade e com resistência às principais
doenças em cada espécie, e em algumas
delas, como cenoura e tomate, com maior
valor nutricional, ou seja, mais ricas em carotenoides (vitamina A na cenoura, licopeno no tomate). Para o futuro, considera

High-value vegetables
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FEIJÃO

Opção pelo certo

52

In parallel, there are high levels of informality
in the seed sector. Such realities are cause for
concern in the segment, which envisions the
need and chances for overcoming the problem, through joint efforts in pursuit of an evoInor Ag. Assmann

Embora tenha havido crescimento desde 2010, quando o índice era de apenas
11%, a taxa de utilização de sementes certificadas de feijão no Brasil está estagnada
nos últimos anos em cerca de 19%, a mais
baixa entre os grãos. Em paralelo, existe
grande informalidade no setor de sementes. Essas realidades geram preocupação
no segmento, que vê necessidade e possibilidade de superação, com a integração de esforços na busca de evolução em
quantidade e qualidade.
O mercado na área não tem sido tão
atrativo para as empresas, diante dos diferentes tipos de grão e da baixa taxa de uso
do insumo certificado, observa a Embrapa Arroz e Feijão, com sede em Santo Antonio de Goiás (GO). Assim, a produção de sementes de feijão-comum ainda é pequena:
estima-se volume na faixa de 100 mil toneladas no ciclo 2017/18, considerando todas
as categorias (genética, básica, C1, C2, S1 e
S2), das quais as iniciais são usadas para
produzir as que serão comercializadas junto aos produtores de grãos.
O pesquisador Alcido Elenor Wander,
chefe geral da Embrapa Arroz e Feijão, vislumbra potencial para aumentar a taxa de
uso de sementes certificadas. Para tanto,
assinala, “será necessário esforço conjunto dos setores privado (oferta de sementes
com qualidade) e público (mais estímulos
aos produtores para utilizarem as certificadas)”. Considera importante que os agricultores percebam “os ganhos que a utilização de sementes de qualidade traz (mais
produtividade e menos problemas fitossanitários, entre outros)”.

Despite experiencing an evolution since
2010, when there was an 11-percent rate, the
utilization rate of certified seed in Brazil has
remained stagnated over the past years at
about 19%, the lowest among all grain crops.

Inor Ag. Assmann

A alta informalidade e o pouco uso de sementes
certificadas ainda preocupam o setor do feijão,
mas há potencial para melhorar a situação

High levels of informality and hardly any use of
certified seed are still a cause for concern in the bean sector,
but there are chances for improving the situation

l SOLUÇÃO TECNOLÓGICA
A área da pesquisa tem atuado no sentido de buscar opções para o setor, que
atende basicamente o mercado interno. Em 2018, a Embrapa lançou a primeira cultivar superprecoce de feijão-comum carioca, a BRS FC 104, desenvolvida junto com
diversas instituições. De acordo com seus pesquisadores, “a utilização de cultivares
precoces é uma demanda que tem crescido, pois permite aos agricultores maior
flexibilidade na programação da sucessão de culturas, escape de estresses hídricos
e abióticos, redução do uso de insumos e economia de água e energia”.
Comentam ainda que para o grupo comercial carioca, o mais produzido, existem poucas cultivares com aquela característica e até então eram todas semiprecoces (75 a 85 dias) ou precoces (65 a 74 dias) e nenhuma superprecoce (menos de
65 dias). A variedade lançada vem atender a essa lacuna, com seu ciclo mais curto,
além de maior produtividade de grãos (média de 3.792 quilos por hectare) e menor
suscetibilidade à antracnose. Esperam que “seja adotada como nova solução tecnológica pelos produtores em todo o País, contribuindo de forma eficiente para a
sustentabilidade da cultura do feijão-comum no agronegócio brasileiro”.

FEIJÃO MARAVILHA
• wonder beans

l TECHNOLOGICAL SOLUTION

Produção estimada
de sementes de feijão
(Todas as categorias
e todos os campos inscritos)
Safra
2016/17
2017/18

Toneladas
112.883,35
134.425,95

Hectares
12.450,27
10.992,20

Principais estados
produtores (t) – 2017/18
Bahia
Goiás
Paraná
Santa Catarina
Minas Gerais
Rio Grande do Sul

lution in quantity and quality.
The market in this area has not been very
attractive to the companies, in light of the
different types of grains and the low utilization level of certified inputs, observe
Embrapa Rice and Bean officials, in Santo
Antonio de Goiás (GO). In view of this, the
production of common bean seed is still
insignificant: the volume in the 2017/18
growing season is estimated at 100 thousand tons, considering all categories (genetic, basic, C1, C2, S1 and S2), where the
first ones are used for producing the ones
that are sold to the grain producing farmers.
Researcher Alcido Elenor Wander, chief
executive officer at Embrapa Rice and Bean,
spots potential for increasing the use of certified seed. To this end, he says, “there is need
for joint efforts by the private sector (supply of
quality seed) and public sector (stimuli to producers encouraging them to utilize certified
seed)”. He deems it important for the farmers to realize “the gains derived from the use
of quality seed (higher productivity and fewer
phytosanitary problems, among others)”.

100.000,00
12.967,10
8.087,00
6.239,90
3.797,40
1.973,90

Fonte: Mapa – Sigef/Controle da Produção de
Sementes e Mudas

Research departments have spared no effort in search of options for the sector,
basically focused on the domestic market. In 2018, Embrapa launched the first super early carioca bean cultivar, the BRS FC 104, developed jointly with other institutions. According to the team of researchers, “the utilization of early cultivars is
a trend on the rise, as these cultivars make it more flexible for the farmers to program their crop succession schemes, thus avoiding hydric and abiotic stress, reducing the volume of inputs, saving water and energy”.
They also comment that for the carioca bean commercial group, the most produced, there are only few cultivars with that characteristic, and most of them semi
early (65 to 74 days) and no super early cultivar (less than 65 days). The recently
launched variety fills this gap, with its shorter cycle, besides a higher grain productivity rate (3,792 kilograms per hectare on average) and lower susceptibility to anthracnose. The researchers expect that this variety will be “utilized as a technological solution by the farmers around the Country, thus contributing effectively
towards the sustainability of the common bean crops in the Brazilian agribusiness”.
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Monsanto opts for the SORTEX® technology to increase
the productivity of its seed business in South America

A SORTEX conquista o mundo
Monsanto seleciona a tecnologia SORTEX® para aumentar a
produtividade em seu negócio de sementes na América do Sul
A tecnologia de classificação óptica SORTEX®, da Bühler, está permitindo que a Monsanto melhore a qualidade, reduza o tempo
operacional e diminua a quantidade de sementes valiosas descartadas dos 350 mil quilos que ela limpa a cada ano. O principal produtor de sementes de vegetais do mundo
instalou um classificador SORTEX A MultiVision™, em sua fábrica de Viluco, no Chile, no
coração da região produtora de sementes do
vale central do país, de onde exporta 70% deste produto de baixo volume e alto valor.
A fábrica de Viluco, uma das seis instalações de sementes da Monsanto em todo o
mundo e a maior da América do Sul, lida com
mais de 500 variedades de sementes de 19 espécies de vegetais. Além da limpeza e do tratamento de sementes, a fábrica realiza ensaios
de germinação e testes de pureza de variedades, também conhecidos como Purity Grow
Out [Cultivo de Pureza], antes de empacotar
e distribuir suas sementes de alta qualidade
para mais de 20 países nos cinco continentes.
Isso representa grande proporção das exportações chilenas de sementes de US$ 150 milhões por ano e, como tal, desempenha papel
vital na economia do país.
A Monsanto recebeu a entrega do classificador óptico SORTEX no início de 2018 e já
está colhendo os frutos pelo uso da sofisticada tecnologia. Assegurar sementes de alta
qualidade foi um dos principais objetivos
da empresa e, devido à precisão do sistema
avançado de inspeção Bühler, ela conseguiu
eliminar ervas daninhas e sementes indesejadas – mesmo aquelas com os defeitos de
cores mais sutis – que não puderam ser removidas com equipamentos concorrentes.
Na verdade, de acordo com a empresa, todos
os contaminantes (incluindo a brassica cam54

pestris, que antes era impossível eliminar das
culturas de Brassica) agora podem ser removidos, permitindo que a Monsanto melhore a
pureza de suas sementes.
Minimizar a perda de sementes “boas”
foi outra prioridade para a Monsanto, ao selecionar um fornecedor de classificação óptica. Com a tecnologia anterior, as taxas de
rejeição de sementes foram altas, de 5%. Todavia, graças à precisão da tecnologia de ejeção em alta velocidade da Bühler, elas caíram
para 1%, diminuição significativa ao conside-

SORTEX conquers the world

rar que algumas sementes valem centenas
de dólares por libra.
O tempo operacional decrescente foi um
requisito adicional para a Monsanto ao investir no equipamento de classificação da Bühler.
Anteriormente, as sementes passariam pelo
classificador várias vezes antes de preencherem as especificações. Por exemplo, uma semente de cenoura – a mais difícil de limpar –
exigiria de seis a sete passagens. Agora, com a
precisão do SORTEX A MultiVision™, o processo leva de duas a três passagens.

GANHO DE TEMPO Um pré-requisito para reduzir ainda mais o tempo de operação foi ter uma troca de produtos rápida e fácil, particularmente porque o negócio processa
mais de 500 variedades de sementes. Até agora, a equipe poderia ter gastado até dois dias
mudando filtros e lâmpadas, para permitir que eles começassem a classificar um tipo de semente diferente. Se as sementes requerem limpeza manual, isso pode demorar uma semana. O SORTEX A MultiVision™ já está pré-programado para que as mudanças sejam automáticas e possam ser concluídas em algumas horas, em vez de dias, sem a necessidade de
tempo oneroso de inatividade da máquina.
Uriel Agustin Tosco, presidente da Sortechnology SPA, América do Sul, explica mais sobre a razão de a Monsanto ter escolhido a tecnologia SORTEX. "A Monsanto está aumentando a produção em Viluco, de acordo com o seu modelo dinâmico de distribuição, que o vê
processando mais produtos na região em que será vendida”, frisa. “Isso significa que era necessária uma tecnologia de classificação que rejeitasse a menor quantidade de bom produto, requeresse menos passagens pelo classificador e fosse capaz de uma precisão muito
maior na detecção de defeitos.”
"A Monsanto testou várias marcas diferentes de classificadores, descobrindo que a Bühler havia oferecido o tipo mais preciso e eficiente. Além do nível de queda de sementes rejeitadas, o SORTEX A MultiVision™ também reduziu significativamente os tempos operacionais, em termos de número de passagens, que certas variedades de sementes exigem frente
ao atendimento às especificações”, acrescenta. “Ao mesmo tempo, a tecnologia SORTEX® da
Bühler pode se ajustar automaticamente a diferentes tipos de semente, sem a necessidade
de vários dias de tempo de inatividade, enquanto o classificador é limpo.”
Pablo Rosales, líder de Operações de Locais e Fábricas de Viluco, diz acerca da tecnologia
SORTEX da Bühler: “O SORTEX A nos permite atender aos mais altos requisitos de qualidade
no mercado mundial e impulsionar nossa capacidade de produção e rendimento por hora.
A flexibilidade e a versatilidade da tecnologia nos permitem alternar facilmente entre as sementes, mantendo concentração muito baixa de boas sementes rejeitadas.”

The SORTEX ® Optical Sorting System,
developed by Bühler, is inducing Monsanto
to improve quality, reduce operational time
and diminish the amount of seeds discarded from the 350 thousand kilograms that
the company processes every year. The leading vegetable seed producer in the world installed a SORTEX A MultiVision™, in its factory
in Viluco, Chile, in the heart of the seed producing region in the country’s central valley,
from where it exports 70% of this low volume
and high value product.
The factory in Viluco, one of the six seed
plants run by Monsanto in the world, and the
biggest in South America, deals with upwards
of 500 seed varieties from 19 vegetable species. Besides the cleaning process and the
treatment of the seeds, the factory conducts
germination trials and variety purity tests,
also known as Purity Grow Out, before packaging and distributing its high quality seeds
to more than 20 countries in the five continents. It represents a great proportion of the
Chilean seed exports worth US$ 150 million
a year and, as such, plays a vital role in the
economy of this country.
Monsanto received the SORTEX Optical
Sorter in early 2018 and is already reaping the
fruits of this sophisticated technology. Ensuring the supply of high quality seed was one of
the main goals of the company and, due to the
accuracy of the advanced Bühler inspection
system, it managed to eliminate weeds and
undesired seed – even the ones with very subtle color flaws – which competitor equipment
was unable to remove. In fact, according to
the company, all the contaminants (including
brassica campestris, which in the past was not
possible to eliminate from Brassica crops) can
now be removed, making it possible for Monsanto to improve the purity of its seeds.
Minimizing the loss of “good” seeds was
just one more priority for Monsanto, when it
selected a supplier of optical sorting. With
the previous technology, the rejection rate
of the seeds was high, about 5%. However, thanks to the accuracy of the Bühler

high speed ejection technology, seed losses
dropped to 1%, a significant decrease, considering that some types of seed are worth
hundreds of dollars per pound.
The decreasing operational time was an
additional requisite for Monsanto to invest
in the Bühler sorting equipment. In the past,

it was necessary for the seeds to go through
the sorter several times before meeting the
specifications. For example, a carrot seed –
the most difficult to clean –would require
six to seven passes. Now with the SORTEX
A MultiVision™ precision, the process takes
two to three passes.

Divulgação
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GAINING TIME A prerequisite for further reducing the operational time consisted
in a rapid and easy exchange of products, particularly because the business processes more
than 500 varieties of seeds. Up until now, the team could have spent up to two days changing filters and lamps, if there was need for sorting a different type of seed. If the seeds require
manual cleaning, it could take a week. The SORTEX A MultiVision™ is pre-programmed for
the changes to occur automatically and concluded in some hours, instead of days, without
the need for any onerous machine downtime.
Uriel Agustin Tosco, president of Sortechnology SPA, South America, further explains
about the reason Monsanto opted for the SORTEX technology. “Monsanto is increasing production in Viluco, according to its dynamic distribution model, which processes more products for regions where they will be sold”, he clarifies. “It means that it was necessary to acquire sorting technology with the smallest rejection rate of the product, one that needed
fewer passes through the sorter and very accurate and precise in the detection of flaws.”
“Monsanto tested several different sorting machines, and concluded that Bühler had the
most precise and efficient type. Besides the level of rejected seeds, the SORTEX A MultiVision™
has equally reduced significantly the operational times, in terms of number of passes, which certain varieties of seed require if the required specifications are to be met”, he adds. “At the same
time, the Bühler SORTEX® technology is capable of adjusting automatically to different types of
seeds, without the need for several days of machine downtime, while the sorter is cleaned.”
Pablo Rosales, leader of Local Operations and Viluco Factories, expresses his idea about the
Bühler SORTEX technology: “SORTEX A makes it possible for us to meet the highest quality requisites in the global market and drive our production capacity and performance per hour. The flexibility and versatility of the technology allow us to alternate easily between seeds, keeping a very
low rate of rejected good seeds.”
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Eventos nacionais e internacionais da área de sementes

Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão (Conbap)
Data: 2 a 4 de outubro de 2018
Local: Curitiba (PR)
Informações: (43) 3025 5223 ou e-mail conbap2018@fbeventos.com
Site: http://conbap2018.asbraap.org
3º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio
Data: 23 e 24 de outubro de 2018
Local: São Paulo (SP)
Informações: (11) 5643 3056 ou mulheresdoagro@transamerica.com.br
Site: www.mulheresdoagro.com.br
Logistique – Feira de Logística e Negócios Multimodal
Data: 23 a 25 de oubrubro de 2018
Local: Joinville (SC)
Informações: (49) 3361 9200 ou info@logistique.com.br
Site: www.logistique.com.br
2º Curso de Avaliação da Qualidade Fisiológica de Sementes de Algodão
Data: 5 a 7 de novembro de 2018
Local: Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Lavras (MG)
Informações: (43) 3025 5120 ou contato@abrates.org.br
Site: www.abrates.org.br

69º Curso DIACOM: Tetrazólio e Patologia de Sementes
Data: 5 a 9 de novembro de 2018
Local: Londrina (PR)
Informações: (43) 3025 5223 ou diacom@fbeventos.com
Site: www.embrapa.br/soja
10º Simpósio Brasileiro sobre Tecnologia
de Sementes Florestais
Data: 21 a 23 de novembro de 2018
Local: Belo Horizonte (MG)
Informações: (21) 2286 2846 ou registrobrasil@mci-group.com
Site: https://icongresso.mcibrazil.itarget.com.br
ISTA ATC Workshop sobre Análise de Imagem de Sementes
Data: 26 a 30 de novembro de 2018 – Local: Piracicaba (SP)
Informações: (19) 9 8126 2009 ou francisco1@usp.br
Site: www.seedtest.org
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Show Rural Coopavel 2019
Data: 4 a 8 de fevereiro de 2019
Local: BR 277 KM 577 - Cascavel (PR)
Informações: (45) 3225 6885 ou www.showrural.com.br
20ª Expodireto Cotrijal
Data: 11 a 15 de março de 2019
Local: Não-Me-Toque (RS)
Informações: www.expodireto.cotrijal.com.br
19ª Expoagro Afubra
Data: 26 a 28 de março de 2019
Local: BR-471, Km 161 – Rincão del Rey, Rio Pardo (RS)
Informações: www.afubra.com.br (51) 3713 7727

A BASF cresceu
para o seu legado
crescer ainda mais.
Nosso portfólio cresceu e passamos a atuar no mercado de sementes
para ajudá-lo a aumentar ainda mais a sua produtividade e o seu legado,
sempre com qualidade e rentabilidade.

Agora, com sementes, cultivos, produtos químicos e biológicos para proteção de cultivos,
ofertas para a saúde da planta e do solo, ferramentas digitais e serviço diferenciado
e experiente, a BASF oferece soluções mais completas para um mercado competitivo
e em crescimento como o agronegócio. Nesses períodos de mudanças, você precisa
de um parceiro em que possa confiar.
Nosso trabalho é unir inovação, parceria e nossa bagagem para ajudar
você a criar o seu legado com as melhores decisões para o presente
e sustentabilidade para o futuro.
BASF na Agricultura. Juntos pelo seu Legado.

0800 0192 500
facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
www.blogagrobasf.com.br

