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agricultura
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Com objetivo de garantir a qualidade e a
identidade das sementes de grandes cul-
turas o Ministério da Agricultura, Pecuá-

ria e Abastecimento (Mapa) publicou a Instrução
Normativa (IN 45/2013), que estabelece padrões
para a produção e comercialização de sementes
dessas culturas. A proposta de atualização ficou
em consulta pública por oito meses no site do Mi-
nistério. De acordo com o coordenador de Semen-
tes e Mudas do Mapa, André Felipe Peralta, produ-
tores e representantes das Comissões de Semen-

tes e Mudas de vários estados contribuíram para o
texto final. A norma vale para a safra 2013/14,
tendo em vista que poucas sementes foram para o
campo até agora.

A normativa abrange mais culturas do que a an-
terior e as regras passam a valer também para o
amendoim, o arroz preto, o arroz vermelho, aveia
branca e aveia amarela, canola, centeio, cevada,
ervilha, gergelim, mamona, juta, linho, painço, ta-
baco e outras espécies de grandes culturas não
contempladas com padrão específico. Outra novi-
dade é a responsabilidade do produtor quanto à ga-
rantia da ausência ou da presença de semente ad-
ventícia de Organismo Geneticamente Modificado

(OGM) em lote de semente de cultivar nacional.
As penalidades no que diz respeito às infrações

estão previstas no Decreto 5153 de 23 de julho de
2004. O valor máximo da multa pode chegar a
250% do valor comercial do produto fiscalizado.
Segundo Peralta, a fiscalização é feita mediante
planejamento estratégico, amostragem, denúncia
ou suspeita de irregularidade. Dois projetos de Ins-
trução Normativa (IN) para garantir a qualidade
das sementes utilizadas na agricultura brasileira
estavam sob consulta pública. O primeiro estabele-
ce as normas específicas e os padrões de identida-
de e qualidade a serem observados na produção e
na comercialização de sementes de culturas como

arroz, feijão, milho, soja, entre outros. Além disso,
o documento atualiza a relação de sementes noci-
vas proibidas e toleradas na produção e na comer-
cialização destes insumos. O objetivo dessa lista é
deixar a lavoura livre de doenças e pragas, como
plantas daninhas que contaminam o campo. 

Em Mato Grosso, a Associação dos Produtores
de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat) trabalha
com o incentivo e expansão do comércio de semen-
tes no Estado com disciplina, organização e ética.
Sua atividade divulga a seus associados as leis,
portarias, notícias, informações técnicas e defen-
de os interesses dos produtores junto aos poderes
públicos e demais entidades e órgãos de classe. 

CNA defende a criação de inimigos naturais
para exterminar praga que afeta a fruticultura

Mapa estabelece padrões para sementes
mais rigor
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O lançamento oficial do plantio da sa-
fra de soja 2013/14 foi realizado na
semana passada na sede da Embra-

pa, no município de Sinop (500 Km de Cuia-
bá). Na ocasião, esteve presente a ministra-
chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o se-
cretário de Política Agrícola do Ministério da
Agricultura, Neri Geller, entre outras autori-
das. Na ocasião, a ministra falou sobre inves-
timentos e dos recursos disponibilizados pelo
governo federal referentes ao plano safra no
valor de R$ 135 bilhões, sendo que deste
montante R$ 25 bilhões serão destinados a
novos armazéns e R$ 500 milhões para recu-
peração dos armazéns públicos. A ministra
ainda destacou o potencial do agronegócio
nacional, apontando que 35% da balança co-
mercial vem deste setor.

Efetivamente falando do início do plantio
no Estado, de acordo com a Associação dos
Produtores de Soja (Aprosoja), o plantio ain-
da é tímido, já que ainda não choveu o suficiente
no Estado. E de acordo com as previsões da So-
mar Meteorologia deve demorar ainda mais al-
guns dias para que a chuva embale o plantio do
grão. Conforme o instituto, as chuvas só devem
retornar de forma mais regular e em boa frequên-

cia, com acúmulo de umidade, entre 10 a 20 de
outubro, se colocando como o melhor período pa-
ra plantio. Também há expectativa de chuvas
frequentes principalmente para o Sul e Oeste de
Mato Grosso nos próximos dias, contudo o acu-
mulado de umidade não é o suficiente para uma

boa germinação da semente.
De acordo com o diretor técnico da Aprosoja,

Nery Ribas, os produtores devem se atentar ao
clima adequado para o início do plantio. O dire-
tor explica que é fundamental que o sojicultor
acompanhe as previsões climáticas, faça os tes-

tes das sementes para saber da qualidade do
produto adquirido e siga as orientações de
seu engenheiro agrônomo. Isso porque com o
fim do vazio sanitário da soja, no dia 15 de
setembro, o produtor que conta com irriga-
ção pode adiantar o plantio de soja e assim
fazer três safras sucessivamente, soja, milho
e feijão. 

O Brasil vai colher 187,3 milhões de tone-
ladas de grãos na safra 2013/2014, volume
superior 15,7% à obtida em 2012, que foi de
161,9 milhões de toneladas, e com variação
absoluta negativa de 634.430 toneladas em
relação a julho. Os dados fazem parte da oi-
tava estimativa da safra nacional de cereais,
leguminosas e oleaginosas divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

Já o último levantamento de intenção de
plantio divulgado por Safras & Mercado indi-
ca que a área a ser plantada com soja na
temporada 2013/2014 deverá crescer 3,7%
na comparação com 2012/2013, ocupando
28,951 milhões de hectares. Se o aumento

for confirmado, e contando com clima regular, a
produção brasileira na próxima temporada deve-
rá bater novo recorde, somando 88,172 milhões
de toneladas, com crescimento de 7,4% sobre o
total colhido em 2012/13, de 66,331 milhões de
toneladas. 

Produtores aguardam chuva
plantio de soja

A previsão é de que o clima esteja adequado na segunda quinzena de outubro

Lenine Martins

O produtor que conta
com irrigação pode
adiantar o plantio de soja
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Amosca-da-fruta é considerada a praga mais no-
civa para a fruticultura, com restrições em qua-
se todos os países importadores. No Brasil se

destacam as pertencentes aos gêneros Anastrepha e Ce-
ratitis. No programa de monitoramento no Vale do São
Francisco, por exemplo, são utilizadas Armadilhas
McPhail para as espécies de Anastrepha spp, e Armadi-
lhas Jackson para Ceratitis capitata. Nas McPhail utili-
za-se atrativo alimentar (proteína hidrolisada a 5%) e
nas Jackson atrativo sexual para-feromônio sintético
(trimedlure).

Dessa forma, para intensificar este combate está
sendo trabalhado o desenvolvimento de pesquisas volta-
das para a criação de “inimigos naturais” para controle
biológico da mosca-da-fruta. Tanto é que a Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) defende a
instalação de um centro específico para controle da
anastrepha fraterculus, praga comum em áreas de pro-
dução de maça, pêssego, amora-preta, framboesa e fru-
tas nativas. A necessidade de criação deste centro de
pesquisa foi tema discutido recentemente em Brasília,
com os ministros da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), Antônio Andrade; da Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCT), Marco Antônio Raupp; e com o presi-
dente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), Maurício Antônio Lopes.

Nas reuniões, o assessor da Comissão Nacional de
Fruticultura da CNA, José Eduardo Costa, explicou que a
praga é uma das mais agressivas para a cultura da ma-
ça, por exemplo, causando danos em todas as fases de
desenvolvimento das frutas. Segundo ele, os prejuízos
anuais somam R$ 25 milhões, se calculadas perdas por
danos e custo de aplicação de inseticidas. 

Segundo ele, a situação pode ficar ainda mais grave
no médio prazo. O uso de inseticidas para controle da
mosca-da-fruta tem sido proibido no Brasil de forma gra-
dativa. Além disso, há pressão dos países importadores
de frutas e sucos, que têm sido cada vez mais rígidos
com os níveis de tolerância de resíduos.

Em Mato Grosso, a capacitação conti-
nuada de técnicos da cadeia produ-
tiva da fruticultura faz parte
das ações de transferência
de tecnologia desenvolvi-
das pela Embrapa. Dessa
forma, agentes de ex-
tensão rural e assis-
tência técnica de di-
ferentes regiões do
Estado discutem e
planejam a implanta-
ção de Unidades de
Referência Tecnoló-
gica (URTs) em fruti-
cultura. O curso é pro-
movido em conjunto
com a Empaer, governo
do estado e parceiros, com
objetivo de implementar a fru-
ticultura. Objetivando a imple-
mentação e o desenvolvimento da ca-
deia da fruticultura em Mato Grosso, a Embra-
pa lançou no final do ano passado em Sinop duas novas
cultivares de frutas para regiões de clima tropical: a uva
para suco BRS Magna e o híbrido de maracujazeiro aze-
do BRS Rubi do Cerrado, que foram validados em pro-
priedades de Mato Grosso e são boas opções para os
fruticultores. A cultivar de uva BRS Magna foi validada
em Mato Grosso na fazenda Melina, em Nova Mutum.
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