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Dados históricos da produção de sementes de soja na unidade de Campo 
Mourão da Coamo Agroindustrial Cooperativa  
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Orientador: Francisco Amaral Villela 

 
RESUMO - A soja ocupa no Brasil a maior área cultivada com grãos, colocando o 

país como segundo maior produtor mundial desta leguminosa. Com o advento da 

transgenia, houve possibilidade da captação de genes de espécies diferentes da 

soja e introduzi-los em seu genoma. Nesse contexto, a qualidade das sementes de 

soja torna-se cada vez mais importante, podendo essa ser influenciada por diversos 

fatores, que podem ocorrer no campo, antes e durante a colheita, e durante todas as 

demais etapas da produção, como a secagem, o beneficiamento, o armazenamento, 

o transporte e a semeadura. Este estudo visa avaliar o aproveitamento de sementes 

de soja para a comercialização da Coamo Cooperativa Agroindustrial na unidade de 

Campo Mourão, com relação ao beneficiamento do produto e eficiência dos 

processos de controle de qualidade na produção de sementes. Os dados para o 

estudo de caso consistiram da produção de sementes entre os anos de 2004/2005, 

2005/2006 e a safra 2006/2007, em termos qualitativos e quantitativos.  Os dados 

avaliados indicaram que as operações de limpeza e o aproveitamento total de 

sementes apresentaram crescimento no período entre 2004/2005 e 2006/2007, com 

valores de 59,41% e 45,69% para 69,79% e 64,82%, respectivamente e que houve  

maior participação de cultivares transgênicos (RR) na produção de sementes, na 

safra 2004/2005. Estas variedades representavam 11,67% do total beneficiado, 

sendo que na safra 2006/2007 este índice foi de 42,68%.  O processo pode ser 

melhorado através de um acompanhamento técnico desde a implantação da lavoura 

até o momento da colheita. 
 
Palavras-chave: Glycine max, UBS, campo de produção, qualidade de sementes. 
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Historical data on soybean seeds production at the Coamo Agricultural and 
Industrial Cooperative of Campo Mourão 

  
 

Author: Marcelo Cordeiro de Abreu 

Supervisor: Francisco Amaral Villela 

 
ABSTRACT – Ranked second world producer, Brazil has the highest soybean 

plantation area in grain cultivated land. This fact is especially true on the arrival of 

transgenic seeds which introduces genes from different species of soybean into its 

genome. Seed quality, an extremely important item, may be affected by different 

factors which may occur before and after harvest, and during all the production 

stages, such as drying, industrialization, storing, transport and sowing. Current 

research evaluates commercialization of soybean seed at the Coamo Agricultural 

and Industrial Cooperative of Campo Mourão PR Brazil with regard to the product’s 

processing and the efficiency of the quality process in seed production. Quality and 

quantity data on the case study refer to seed production in the years 2004 - 2005, 

2005 - 2006 and the 2006 – 2007 harvest. Results show that cleaning processing 

and total seed usage indicated growth between 2004 - 2005 and 2006 - 2007, 

respectively, from 59.41% and 45.69% to 69.79% and 64.82%. A higher percentage 

of transgenically modified cultivars (RR) occurred in seed production during the 2004 

– 2005 harvest. Varieties represented 11.67% of total processed seeds which 

reached 42.68% in the 2006 – 2007 harvest.  Process may improve by technical 

follow-up ranging from seedling to harvest time.  

 

Key words: Glycine max; UBS; production field; seed quality. 

 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUÇÃO 
 

Com uma área de 851 milhões de hectares, o Brasil é o maior país do 

continente sul-americano e o quinto maior do mundo. Esta grande extensão territorial 

e as condições climáticas favoráveis permitem o desenvolvimento de uma agricultura 

diversificada, tanto nas zonas temperadas, quanto nas tropicais. 

Durante os últimos 10 anos, somente a área com lavoura de soja no Centro-

Oeste aumentou em sete milhões de hectares (150%), e o crescimento nacional 

alcançou 10 milhões de hectares (MAPA, 2006), que ultrapassou na safra 2007/2008 

os 21 milhões de hectares (CONAB, 2008). 

A soja ocupa no Brasil a maior área cultivada com grãos, com produção que 

coloca o país como segundo produtor mundial desta leguminosa (Agrianual, 2004). 

Atualmente a produção de soja representa mais de 40% da produção de grãos 

(CONAB, 2008). Outrossim, entre os países produtores, o Brasil é o que dispõe da 

maior fronteira para expansão da área cultivada. Estima-se que o país possua uma 

área agrícola potencial de aproximadamente 150 milhões de hectares, dos quais 

pouco mais de um terço está ocupado com agricultura. Isto demonstra a tendência 

de expansão na área cultivada com soja e outras culturas, que deverá se concentrar 

nos estados das regiões Norte, Nordeste e, principalmente no Centro-Oeste 

(Nakasu, 2002). 

Com a expansão na área cultivada de soja, houve maior necessidade pela 

busca de sementes com melhores atributos qualitativos. Junto com isso, hoje se vive 

o advento da transgenia, que possibilita a captação de genes de espécies diferentes 

da soja e introduzi-los no código da soja. Com isso o interesse pela produção de 

semente de soja foi modificado, e com a “lei” de proteção de cultivares e de 

sementes, grandes empresas nacionais e trans-nacionais entraram no mercado de 

sementes. Diante disso, a responsabilidade pela produção de sementes torna-se 

cada vez mais importante, desde o campo até o final da cadeia produtiva, que é a 

satisfação do cliente e a produção da cultura. 

A qualidade das sementes de soja pode ser influenciada por diversos fatores, 

que podem ocorrer no campo, antes e durante a colheita, e durante todas as demais 

etapas da produção, como a secagem, o beneficiamento, o armazenamento, o 

transporte e a semeadura. Tais fatores abrangem oscilações de temperatura durante 

a maturação, flutuações das condições de umidade do ambiente, incluindo secas, 
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deficiências na nutrição de plantas, ocorrência de pragas, além da adoção de 

técnicas inadequadas de colheita, secagem e armazenamento (Krzyzanowski e 

França Neto, 2004). 

O controle da qualidade da semente envolve diversas áreas e a empresa 

deve seguir os critérios pré-estabelecidos pelo governo, ou seja, a cooperação entre 

estado e sistemas privados deve existir pela busca da melhoria da produção de 

sementes. 

Empresas de sementes através de uma série de atividades sistemáticas 

durante todas as fases de produção de sementes, podem averiguar a qualidade para 

identificar e corrigir possíveis problemas, visando proteger a boa reputação da 

empresa, bem como a satisfação dos consumidores, (Krzyzanowski e França Neto, 

2004). 

Posta esta introdução, lança-se a informação em estudo de caso sobre o 

aproveitamento de sementes de soja para a comercialização da Coamo Cooperativa 

Agroindustrial (COAMO), com relação ao beneficiamento do produto, tendo como 

parâmetro o ingresso de determinada quantidade de sementes na Unidade de 

Beneficiamento de Sementes de Campo Mourão (UBS-I) e exposição ao processo 

de beneficiamento, e como constantes o aproveitamento e o descarte de sementes. 

A COAMO é a maior cooperativa agrícola do Brasil e da América Latina, e 

uma das maiores empresas do Brasil, que trabalha com diferentes produtos, como 

soja, trigo, aveia e milho, entre outros. 

Fundada em 28 de novembro de 1970, pelo engenheiro agrônomo José 

Aroldo Gallassini, na cidade de Campo Mourão no Estado do Paraná, dando origem 

à Cooperativa Agropecuária Mourãoense Ltda, que iniciou com o cultivo de milho e 

posteriormente soja. Faziam parte 79 agricultores, que com o crescimento e 

desenvolvimento foi sendo aprovada a construção de outros entrepostos, sempre 

visando à união e participação  dos cooperados.  

Atualmente, conta com uma estrutura, organizada em seus entrepostos, 

postos de atendimento, postos de recebimento, indústrias, terminais portuários, e 

fazenda experimental, totalizando 92 unidades, em 53 municípios dos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, com mais de 4 mil funcionários e 

contando com a atuação de diversos fornecedores e mais de 21 mil agricultores 

associados, produzindo 3,2% de toda a produção nacional de grãos e fibras e 16% 

da safra paranaense.  



 

 

3

 

A COAMO não apenas compra e vende soja, mas também a industrializa. As 

estratégias a serem estudadas aplicam-se a diferentes etapas da cadeia da soja na 

cooperativa, desde a produção, recepção, classificação e beneficiamento. Tais 

etapas competem a um grande número de pessoas envolvidas, que podem se valer 

deste estudo para fomentar seus negócios na área de produção de sementes. 

Apresenta forte inserção também nas exportações. No ano de 2007, embora 

os problemas climáticos que afetaram a produção de seus cooperados, foram 

exportados 1,63 milhões de toneladas de produtos próprios, através do terminal 

portuário em Paranaguá, no Estado do Paraná, e porto de São Francisco do Sul, em 

Santa Catarina, com geração de US$ 398,84 milhões em divisas para o Brasil. 

Durante o ano de 2007, forneceu aos seus cooperados, 58,5 mil toneladas de 

sementes produzidas sob controle de qualidade em seu laboratório de análises, com 

certificações NBR ISO/IEC 17025:2005. 

A meta do cooperativismo é uma associação de pessoas e também um 

negócio, um dueto social e econômico. Além de educativa, é uma atividade 

econômica sem fins lucrativos, com retorno das sobras líquidas e democracia. A 

participação dos cooperados se dá por comitês educativos ou conselhos de 

produtores. A democracia impera quando as decisões dependem de votação em 

assembléia geral de associados, na qual cada associado tem direito a um único voto 

(Batalha, 1997). O objetivo do cooperativismo, para Benato (1997), é desenvolver a 

comunidade com prestação de serviço aos associados, além de trocas de 

informações e tecnologias entre cooperativas, em transações econômicas 

mutuamente vantajosas. 

Além disso, o estudo busca analisar como os atributos de qualidade na 

produção de sementes de soja influenciam a eficiência do processo, relacionando as 

variáveis que cercam esses atributos de qualidade, a eficiência na produção e a 

mensuração do aproveitamento de sementes de soja para comercialização. 

 
 
 
 
 
 



2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1. A cultura da soja 
 

No século XVIII, a soja era cultivada no Ocidente em jardins, como planta 

rara. Só no século XX espalhou-se por diversas regiões do mundo de clima 

temperado. Os agricultores brasileiros, devido ao esforço e ousadia, levaram o 

cultivo de soja para o clima tropical e em terras altas. Atualmente está alcançando o 

extremo norte do Brasil, já próximo à linha do Equador. 

A entrada da cultura de soja no Brasil no final do século XIX contribuiu para o 

avanço no agronegócio brasileiro durante a segunda metade do século XX, 

liderando a implantação de uma nova civilização no Brasil, levando o progresso e o 

desenvolvimento de cidades e transformando os pequenos centros urbanos, em 

metrópoles. Em 1971, o Brasil produziu 500 mil toneladas do grão de soja, a maioria 

da área cultivada estava localizada no Rio Grande do Sul e no Paraná. Trinta e sete 

anos mais tarde, produziu mais de 59 milhões de toneladas, colocando o Brasil 

como o segundo maior produtor mundial (CONAB, 2008).  

A cultura de soja permitiu a ocupação no interior do Brasil desde 1973, 

gerando emprego, renda e exportações, permitindo a conquista das áreas dos 

cerrados anteriormente consideradas impróprias para a agricultura. 

Desde o inicio dos anos 80, a soja responde pela maior área cultivada no 

Brasil, atualmente com mais de 20 milhões de hectares, excluindo pastagens 

(MAPA, 2007). A soja gera o maior volume de receita bruta entre os produtos 

vegetais R$ 22,4 bilhões (CNA, 2007) e junto com os seus derivados da 

agroindústria é o produto líder em exportações de todo o País, com estimativa de 

ultrapassar US$ 17 bilhões (ABIOVE, 2008).  

No Estado do Paraná, a cultura da soja foi introduzida comercialmente na 

década de 50 e hoje é o segundo estado brasileiro em sua produção, com mais de 

11 milhões de toneladas, perdendo apenas para o Mato Grosso, com mais de 15 

milhões de toneladas (CONAB, 2007). 

A soja foi a grande responsável pela aceleração da mecanização das 

lavouras brasileiras; pela modernização do sistema de transportes; pela expansão 

da fronteira agrícola; pela profissionalização e incremento do comércio internacional; 

pela modificação e enriquecimento da dieta alimentar dos brasileiros; pela 
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aceleração da urbanização do País; pela interiorização da população brasileira 

(excessivamente concentrada no sul, sudeste e litoral); pela tecnificação de outras 

culturas (destacadamente a do milho); assim como, impulsionou e interiorizou a 

agroindústria nacional, patrocinando o deslanche da avicultura e da suinocultura 

brasileiras (EMBRAPA, 2005). 

A cultura de soja tem importância comercial, tendo sido exportada 

significamente desde 1992 devido a crescente demanda por soja no mundo, tanto 

pelo homem como para a produção de farelo de soja para alimentação/ração suína e 

de frango; uso industrial como biodiesel, tintas, vernizes, entre outros gerando um 

aumento na produção e nas exportações brasileiras devido os preços internacionais 

(EMBRAPA, 2005). 

A exportação do complexo soja,  representando os grãos, o farelo e óleo de 

soja tem aumentado nos últimos anos, sendo que em 2006 foram exportados 39,7 

milhões de toneladas e 38,5 milhões de toneladas em 2007. Havendo uma projeção 

para o ano 2008 de 42,5 milhões de toneladas (ABIOVE, 2008).  

 
2.2. A semente da soja e a sua colheita 
 
 O conjunto de transformações ocorridas no óvulo fertilizado até atingir a 

máxima potencialidade de desempenhar suas funções vitais é o objeto de estudo da 

maturação de sementes. Desse ponto em diante, a semente encontra-se 

praticamente desligada da planta-mãe, recebendo nada ou quase nada dos 

fotossintetizados produzidos e estando apta a desempenhar as funções fisiológicas 

que lhe são inerentes (Popinigis, 1977; Carvalho e Nakagawa, 2000).  

O cultivo comercial da soja ocupa, em geral, grandes áreas contínuas. Assim 

sendo, a obtenção de uma população adequada de plantas, é um importante fator 

de produção sendo, portanto, necessário a utilização de sementes com a mais alta 

qualidade, para garantia de sucesso (Sediyama et al., 1972; Carraro, 1979). 

Apesar de o padrão de germinação e o crescimento serem programados pela 

constituição genética da espécie em questão, a expressão eventual deste padrão é 

freqüentemente modificada pelas condições do ambiente sob o qual as sementes 

são desenvolvidas, colhidas, processadas, armazenadas, tratadas e semeadas. 

A capacidade de germinação de um lote de sementes é determinada pela 

proporção daquelas que podem produzir plântulas normais em condições favoráveis. 
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Dessa forma, lotes de sementes da mesma espécie, com capacidade de germinação 

semelhante, podem apresentar diferenças marcantes na porcentagem de 

emergência, em condições de campo. As condições que as sementes encontram no 

solo para germinação, nem sempre são ótimas, como é o caso dos solos salinos e 

sódicos, de ocorrência freqüente em regiões áridas e semi-áridas (Carvalho, 1988). 

 O alto valor comercial dessa leguminosa rica em proteínas é ditado pelo 

aumento do consumo na alimentação humana e animal em todo o mundo. No 

entanto, apesar da tecnologia moderna utilizada na produção, a fase de colheita 

apresenta índices de perdas praticamente inalteráveis desde 1927 (Quick, 1972). 

Essas perdas são definidas como sementes livres e sementes dentro de vagens 

deixadas no solo após a colheita, e foram estimadas por Mesquita et al. (1979) em 

10,2%, ou seja, no ano de 2007/2008, em função da receita bruta anual da 

leguminosa (CNA, 2008), essa perda representa mais de 5 bilhões de reais deixados 

no campo. 

O fenômeno torna-se ainda mais grave quando a essas perdas associam-se a 

outras ocasionadas direta ou indiretamente por danos causados às sementes, que 

se manifestam imediatamente pela queda na qualidade fisiológica das sementes, e 

também durante e após a armazenagem, pela deterioração e proliferação de 

doenças. Sabe-se que no decorrer da colheita a semente passa por uma série de 

impactos que afetam a sua qualidade e, em muitos casos, não terá condições de ser 

armazenada por períodos superiores a seis meses. 

Na soja, o eixo embrionário se localiza logo abaixo do tegumento, tornando-a 

muito sensível a danos de natureza mecânica, entretanto, o problema pode ser um 

pouco amenizado desde que as máquinas estejam perfeitamente reguladas e o teor 

de água da semente não esteja muito elevado, nem inferior a 11%. Popinigis (1977) 

comenta que mesmo com a utilização de máquinas bem reguladas, os danos 

mecânicos são inevitáveis, principalmente se o teor de água das sementes, no 

momento da colheita, for muito alto ou muito baixo. Por outro lado, Baudet et al. 

(1978) também mencionaram os efeitos imediatos e latentes causados pelos danos 

mecânicos, sendo os imediatos, quando as sementes tornam-se incapazes de 

germinar logo após sofrerem o dano e latentes, quando a germinação não é 

prontamente afetada, mas o vigor e o potencial de armazenamento são reduzidos. 

No segundo caso, as sementes deterioram-se mais rapidamente durante o 

armazenamento ou sucumbem facilmente em condições adversas de campo quando 
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semeadas. Baudet et al. (1978) observaram a maior evidência de danos mecânicos 

em sementes de soja no decorrer de 180 dias de armazenamento, além de 

comentarem a menor sensibilidade ao teste de germinação no processo de 

avaliação da qualidade das sementes. 

Scott e Aldrich (1970) comentaram que o tegumento da semente de soja pode 

ser facilmente quebrado ou danificado durante o processo de colheita, sendo que a 

água e os microrganismos penetram rapidamente através das rachaduras, trazendo 

como conseqüência redução do poder germinativo das mesmas. Outro fator de 

diminuição da qualidade fisiológica das sementes é a incidência de doenças. A 

semente pode constituir-se num veículo de disseminação a longas distâncias e de 

introdução de patógenos em novas áreas de cultivo, segundo Baker (1972) e Sinclair 

e Shurtleff (1975). Sob determinadas condições, as plantas oriundas das sementes 

infectadas podem, segundo Baker (1972), ser raquíticas e doentias, formando focos 

de infecção espalhados ao acaso, na lavoura. 

Ainda no campo, segundo Sinclair e Shurtleff (1975), inúmeros organismos 

são capazes de infectar as sementes antes da colheita. Dentre eles, devido à sua 

importância, destaca-se a Cercospora Kikuchii (mancha púrpura), Diaphorte 

phaseolorum var. sojae (Phompsis sp.) (seca das hastes e das vagens), 

Colletotrichum dematium var. truncata (antracnose), Peronospora manshurica 

(mildio), diversas espécies de Fusarium e Alternaria, além de vírus e bactérias. As 

operações mecânicas, que se sucedem desde a colheita até a nova semeadura da 

semente, oferecem grandes oportunidades para a sua contaminação. Segundo 

Baker (1972), organismos tais como Fusarium spp., Alternaria spp. e bactérias, 

podem ser distribuídos sobre as sementes sadias, contaminando-as. 

O problema torna-se ainda mais sério quando a colheita mecânica é efetuada 

em sementes com baixo teor de água, ocorrendo danos no tegumento, os quais 

servem de porta de entrada aos microrganismos. Por isso, além de buscar-se uma 

semente de alta qualidade, com alto vigor e alta germinação, tem-se um longo 

trabalho em todas as etapas do processo de produção, até colocar a semente no 

solo para a sua germinação e estabelecimento. 
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2.3. Legislação de sementes e proteção de sementes 
 

A partir 1965 foram criadas normas para a fiscalização do comércio de 

sementes, assim a organização do sistema produtivo de sementes no Brasil, deu 

seu primeiro passo. A inspeção e a fiscalização da produção e comércio de 

sementes foram regulamentadas dez anos depois e se mantiveram inalterados até 

2003, quando surgiu um novo fato que obrigou uma revisão em todo o sistema de 

sementes no país: a Lei de Proteção de Cultivares (LPC), lei n° 9.456, de 

25/04/1997. A Lei de Sementes n° 10.711, de 05/08/2003 apresenta diversos 

aspectos inovadores. A lei extingue a classe de semente fiscalizada, onde não 

existia um controle das gerações e passa a reconhecer, dentro do sistema de 

certificação, as seguintes classes de sementes: genética, básica, certificada de 

primeira geração (C1) e certificada de segunda geração (C2). A lei também 

reconhece ainda duas outras classes que estão fora do sistema de certificação: a S1 

e S2, produzidas a partir da C2 (Bragantini, 2008). 

O controle e a proteção de cultivares podem ser aplicados para manter a 

pureza genética e a identidade de sementes, assim como ser uma forma de 

remunerar um criador de um determinado produto. Eventualmente, o controle de 

uma nova cultivar pelo melhorista termina ao ser a mesma liberada para o mercado. 

Assim, é essencial que haja uma adequada organização no controle de estoques de 

sementes para a distribuição aos agricultores. O desenvolvimento de novas 

cultivares de plantas é demorado e caro, e no caso de plantas autógamas, estas 

podem ser facilmente reproduzidas sem controle. Por esta razão, para que haja 

estímulo na continuidade das pesquisas, deve haver um mecanismo de proteção 

para estas inovações (ABRASEM, 2008).   

A produção de sementes de plantas autógamas, no aspecto da origem de 

cultivares, pode ser classificada no Brasil em dois períodos distintos: antes e depois 

da aprovação da LPC. O primeiro caracterizou-se pelo domínio público das 

cultivares, ou seja, os produtores de sementes tinham livre acesso às mesmas para 

a alimentação de seus programas de multiplicação e comércio de sementes. No 

segundo período, após a aprovação da lei, as novas cultivares que foram sendo 

liberadas passaram a ter a possibilidade de receber o Certificado de Proteção, 

aumentando gradativamente o número de cultivares e o volume de sementes com 

proteção. Essas cultivares passaram a necessitar a autorização dos respectivos 
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obtentores para uso comercial. Essa alteração mudou o comportamento das 

empresas e do mercado de sementes de plantas autógamas no país (ABRASEM, 

2008).                                                                                                             

  “Por ocasião da última rodada de negociações do antigo GATT (General 

Agreement on Tariff and Trade) iniciada no Uruguai em 1986, pela primeira vez na 

história o debate sobre implantação e homogeneização de padrões mínimos de 

proteção aos direitos de propriedade tomou vulto global. Os argumentos usados 

acerca da questão, então chamada de Trade Related Intellectual Property Rights 

(TRIPS), defendiam a necessidade de um padrão legal internacional que garantisse 

o livre comércio” (Rocha, 1996). Segundo o acordo assinado no GATT, o sistema 

UPOV (International Convention for the protection of new varietes of plants), na sua 

versão de 1978, constitui o padrão mínimo de proteção a ser adotado. 

Dentre as várias versões da UPOV, as duas últimas (1978 e 1991) são os 

referenciais para a implantação das regras nacionais dos países. A versão UPOV-91 

possui regras similares às do sistema de patentes sendo, portanto, mais restritiva e 

rigorosa. Ocorre que tendo cinco países signatários do novo sistema legal da UPOV 

91, todos os demais, que ainda não dispusessem de uma lei de cultivares, seriam 

obrigadas a adotá-la (Leite, 1997). 

A imposição levou o governo brasileiro a apressar a aprovação da lei. 

Aderindo ao Ato da UPOV de 1978, o Brasil optaria por um modelo menos rigoroso e 

assim menos arriscado a efeitos desconhecidos (Leite, 1997). A lei foi aprovada em 

abril 1997 e passou a vigorar em 1998. 

Quanto à suspensão do direito por parte do Estado, a lei prevê duas 

possibilidades: a licença compulsória definida como o ato da autoridade que a 

requerimento de legítimo interessado, pode autorizar a exploração da cultivar 

independente do consentimento de seu titular, esta visa garantir a disponibilidade da 

cultivar a preços razoáveis e regular a distribuição da mesma, prevendo uma 

remuneração razoável ao titular nestes casos. O CADE (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica) é o órgão ao qual o requerimento é enviado e é ele que a 

recomenda ou não (Art. 28 a 35). Outra forma é o uso público restrito, no qual o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) baseado 

exclusivamente no interesse público, no intuito de atender às necessidades da 

política agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso de poder econômico, ou 



 

 

10

 

outras circunstâncias de extrema urgência, autoriza a exploração pela União ou por 

terceiros por ela designados (Art. 36). 

Como órgão aplicador da lei, foi criado o Serviço Nacional de Proteção de 

Cultivares (SNPC), entre suas atribuições, está a manutenção e divulgação do 

Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas e o gerenciamento do Registro Nacional 

de Cultivares que habilita a produção e comercialização tendo fundamento na antiga 

lei de sementes (Nº6507/77), seguindo o Ato de 1978, o Brasil estabeleceu o mesmo 

cronograma do Artigo 4. Ao final de 2002, ou seja, após 5 anos de vigência da lei, 

havia 32 espécies com seus descritores, ou seja, todas as metas já foram 

cumpridas. 

Desta forma, a partir da aprovação da LPC, foi criado um novo ambiente de 

negócios no segmento sementeiro no país, no qual a contratualização das relações 

obtentor/licenciado passou a ser uma condição essencial para a transferência de 

tecnologia através de novas cultivares. Com esse novo tipo de relacionamento, 

muitas mudanças já puderam ser percebidas nos primeiros anos da prática da 

proteção de cultivares, principalmente para as espécies autógamas, visto que, para 

as espécies que permitem a produção de híbridos, o efeito de proteção é 

proporcionado pela natureza e não depende tanto de um estatuto legal para garantir 

a propriedade intelectual (ABRASEM, 2008). 

 

2.4. O Agronegócio e a inserção da soja 
 
 Frente à existência de um ambiente altamente competitivo, propiciado pela 

globalização dos mercados, o Brasil tem cada vez mais utilizado o agronegócio 

como uma estratégia de inserção na economia mundial. O aproveitamento das 

oportunidades geradas pela liberação do mercado mundial surge como fator crucial 

para o sucesso de tal estratégia. Nesse contexto, elevar a competitividade dos 

produtos agrícolas brasileiros é de fundamental importância, ainda que negociações 

agrícolas internacionais para a retirada e/ou diminuição de subsídios e barreiras à 

produção e exportação de produtos agrícolas, de peso significativo na balança 

comercial brasileira, em importantes países concorrentes, estejam em andamento.  

De acordo com Pinazza et al. (2001), algumas dificuldades para a efetiva 

participação dos países em desenvolvimento nas negociações agrícolas 

internacionais devem ser superadas, entre elas: as deficiências internas de cada 
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país na formulação e implementação de políticas agrícolas nacionais, a 

disseminação do conhecimento científico para o setor e as regras para a proteção 

das variedades cultivadas, assim como a promoção de reformas econômicas 

internas. Assim, se este complexo desafio não for superado na velocidade imposta 

pelos mercados, pode-se levar a um crescente isolamento dos países em 

desenvolvimento da integração mundial no setor do agronegócio.  

Diante desse quadro, a questão da competitividade dos produtos agrícolas 

brasileiros em seus múltiplos aspectos ganha relevância por sua capacidade de 

causar impactos positivos no setor a curto prazo. Segundo Barros et al. (1997), a 

estabilização da economia e a eliminação do processo inflacionário brasileiro 

recuperaram entre os agentes econômicos a noção de preços relativos, trazendo à 

tona ineficiências da infra-estrutura que reduzem a competitividade dos produtos 

brasileiros. Deste modo, pode-se considerar que um dos pontos a ser superado 

seriam as barreiras ligadas a infra-estrutura enfrentado pelo segmento de logística e 

transporte das commodities agrícolas.  

Várias atividades econômicas constituem o complexo agroalimentar, 

destacando-se entre elas a cadeia agroindustrial da soja. O setor produtivo é a 

essência de toda cadeia, pois é a produção que movimenta e interliga todos os 

demais segmentos. A cadeia agroindustrial da soja brasileira sempre foi considerada 

um exemplo do sucesso de inserção no mercado mundial.  

As exportações brasileiras somaram US$ 116,6 bilhões entre janeiro e 

setembro de 2007, crescimento de 15,5% em relação ao valor exportado no mesmo 

período de 2006. Já os produtos do agronegócio registraram vendas de US$ 45,2 

bilhões e variação positiva de 19,2% no período analisado, que representa 38,8% 

nas exportações totais do Brasil (Tabela 1). Isso implica que as exportações setoriais 

representam a principal alavanca da inserção internacional do Brasil, configurando a 

agricultura como estratégica para o desenvolvimento da economia continental 

nacional (IEA, 2007). 

Ao analisar as exportações do agronegócio, em que os valores ultrapassaram 

a marca de US$ 1 bilhão, contabilizam-se 7 destinos: União Européia (EU), Estados 

Unidos, China, Rússia, Argentina, Irã e Japão que somados passam dos US$ 30,3 

bilhões, ou seja, representam juntos 67,1% do total exportado (Tabela 1). Verifica-se 

aí a presença das principais economias mundiais (União Européia, Estados Unidos e 

Japão), do principal parceiro do MERCOSUL (Argentina) e de nações emergentes 
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(China e Rússia), além de nação árabe com conflitos abertos com os Estados 

Unidos (Irã). 

Essa concentração de destinos, entretanto, já foi maior, ocorrendo uma 

diversificação de parceiros, com maiores crescimentos das vendas para os países 

como: Índia (81,4%), Indonésia (54,5%), Paraguai (53,6%), Emirados Árabes 

(44,1%), Venezuela (42,8%), Hong Kong (40,8%), África do Sul (39,0%), Angola e 

Coréia do Sul (36,2%), outros países que tiveram crescimento acima da média 

setorial (+19,2%) (Tabela 1). 

Alguns países registraram variações negativas como Egito (-11,1%) e 

Estados Unidos (-6,2%). Nesses casos, as perdas representam mais de US$ 300 

milhões e, se as exportações para essas nações tivessem seguido a taxa média de 

crescimento setorial (+19,2%), o valor das exportações aumentaria em pouco mais 

de US$ 1 bilhão (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Exportações dos Produtos dos Agronegócios do Brasil, Janeiro a Setembro de 
2006 e de 2007. 

 
 

Posição 

nos 

agronegócios 

 

 

 

Destino 

Exportação dos 

agronegócios (US$ 

milhão) 

 

 

Var. 

(%) 

(b/a) 

 

Total geral 
exportado 

(US$ milhão) 
(c) 

 

Part. 
(%) 
(b/c) 

 

 

Agronegócios agregação de valor (%) 

2006 
(a) 

2007 
(b) 

Básico Semi 

manufaturado 

manufaturado 

1 União Européia 11.747 15.119 28,7 28.806 52,5 56,8 14,7 28,5 
2 Estados Unidos 5.551 5.204 -6,2 18.398 28,3 18,6 19,0 62,4 
3 China 3.179 3.709 16,7 8.198 45,2 71,3 26,2 2,5 
4 Rússia 2.135 2.393 12,1 2.628 91,0 62,5 32,0 5,5 
5 Argentina 1.164 1.330 14,3 10.347 12,9 11,2 6,9 81,9 
6 Irã 1.016 1.316 29,5 1.470 89,5 62,6 33,9 3,5 
7 Japão 1.121 1.292 15,2 3.221 40,1 57,9 14,0 28,1 
8 Hong Kong 634 892 40,8 979 91,1 74,0 22,5 3,5 
9 Venezuela 601 858 42,8 3.275 26,2 43,2 5,0 51,8 
10 Arábia Saudita 613 727 18,7 1.077 67,5 65,4 5,9 28,7 
11 Coréia do Sul 474 646 36,2 1.479 43,7 71,4 16,0 12,6 
12 Emirados Árabes 447 645 44,1 937 68,8 47,1 9,5 43,4 
13 Egito 615 547 -11,1 987 55,5 67,3 22,5 10,2 
14 África do Sul 360 500 39,0 1.306 38,3 31,9 9,7 58,4 
15 Paraguai 312 479 53,6 1.153 41,5 8,8 0,9 90,3 
16 Canadá 399 387 -3,0 1.644 23,5 24,6 37,7 37,7 
17 Tailândia 374 372 -0,4 631 59,0 89,2 6,4 4,5 
18 Chile 326 341 4,3 3.127 10,9 10,9 7,1 82,0 
19 México 278 340 22,4 3.082 11,0 14,0 15,9 70,2 
20 Indonésia 208 322 54,5 511 63,0 60,6 32,5 6,9 
21 Argélia 275 300 9,3 354 84,7 28,7 49,9 21,4 
22 Nigéria 316 294 -6,9 1.077 27,3 2,2 51,4 46,5 
23 Malásia 296 293 -1,2 485 60,3 9,3 78,7 11,9 
24 Angola 213 290 36,2 793 36,5 30,7 3,9 65,4 
25 Suíça 228 284 24,9 825 34,5 30,6 39,0 30,4 
26 Colômbia 214 282 31,6 1.730 16,3 11,2 3,4 85,4 
27 Uruguai 228 259 13,5 959 27,0 21,6 11,8 66,5 
28 Índia 126 228 81,4 708 32,2 1,4 86,1 12,5 
29 Marrocos 223 225 0,8 339 66,3 21,1 60,9 18,0 
30 Cingapura 166 220 32,7 1.110 19,8 77,7 4,2 18,1 

Subtotal  33.836 40.092 18,5 101.641 39,4 48,8 19,2 32,0 
Demais 
países 

 4.099 5.132 25,2 14.958 34,3 39,9 11,8 48,3 

Total  37.934 45.224 19,2 116.599 38,8 47,8 18,3 33,9 
(a): Exportação dos agronegócios (US$ milhão) ano de 2006; (b): Exportação dos agronegócios (US$ milhão) ano de 2007; (c): Total geral exportado (US$ 

milhão). Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC



3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
         O trabalho caracteriza um estudo qualitativo/quantitativo da produção de soja 

na UBS-I da COAMO sede de Campo Mourão. Analisou-se a produção de sementes 

de soja tendo em vista a mudança no mercado de sementes, com a entrada das 

variedades transgênicas, que na perspectiva atual se configuram como uma 

alternativa a mais para o produtor. 

Os dados para o estudo de caso consistiram da produção de sementes entre 

as safras dos anos de 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, em termos qualitativos e 

quantitativos. Foram utilizados registros, por ano e variedade e em nível de campo e 

unidade de beneficiamento de sementes. 

Cumpre ressaltar que resultados sobre o aproveitamento e o descarte de 

sementes de soja na produção da COAMO, serviram para pressupor que 

determinados atributos da qualidade na produção de sementes de soja, podem estar 

apresentando deficiências, entendidas como causas para o descarte de lotes de 

sementes. 

A pesquisa foi justificada em razão da necessidade de compreender os 

atributos de qualidade desejados para efeito do aproveitamento para 

comercialização de sementes de soja, e analisar se em determinadas etapas de 

produção poderão apresentar ineficiência operacional. 

O estudo envolveu a UBS-I da COAMO, com altitude média de 630m e clima 

subtropical Cfa, que segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, é 

caracterizado por clima subtropical úmido com verões quentes, cuja temperatura do 

mês mais quente é superior aos 22ºC. O clima Cfa pertence a regiões de menor 

altitude. A precipitação pluvial é bem distribuida ao longo das estações, com 

acúmulo anual entre 1000mm a 2000mm. 

O solo predominante é o latossolo roxo, de textura argilosa, profundo, de 

média fertilidade natural, de grande aptidão para sustentar intensa atividade 

agrícola. 

A UBS-I da COAMO possui 8 moegas, cada uma com capacidade de 48 

toneladas (Figura 1). O fluxo dos elevadores é de 20 toneladas/hora, sendo que 

cada moega apresenta um esteira independente para transporte para os silos, sendo 

4 silos/moega, num total de 32 silos. Cada silo com capacidade estática de 120 

toneladas. 
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A secagem das sementes é realizada através de 2 secadores de KW-15, com 

fluxo contínuo, e a capacidade total de limpeza da UBS, dentro das novas normas, 

alcança 12.500 toneladas. Apresenta também um armazém para estoque em 

sacarias da cultivares com 6.000 m2. 

Em pré-colheita, o processo de produção de sementes na UBS-I da COAMO, 

inicia-se com a averiguação dos campos de sementes, realizado pelo departamento 

técnico da empresa. No campo avalia-se a cultura, se pode ou não ser aproveitada 

para a produção de semente. É coletada uma amostra de cada lavoura e após 

debulhamento manual, é feito teste de tetrazólio (Teste de TZ) em 100% das 

amostras. Diante disto é tomada a decisão quanto ao aproveitamento ou não para 

semente. 

Caso a lavoura não seja descartada, a produção é recebida na UBS-I, depois 

é destinada a moega, após determinação de umidade e impureza. Depois da 

moega, a semente passa pelo processo de pré-limpeza, seguindo para o processo 

de secagem.  

O descarte prévio em função de análise preliminar, equivale a cargas com 

resultados baixos de viabilidade e vigor (Teste de TZ), e descarta o material antes da 

limpeza na própria UBS, onde a carga foi recebida. Esta semente passa pelo 

processo de pré-limpeza e secagem e é depositado em sacolões de uma tonelada. 

Após o processo de secagem, através de elevadores e esteiras a semente é 

depositada em silos pulmões. Quando a semente é retirada dos silos pulmões, é 

levada para a máquina de ar e peneira. Na operação seguinte, a semente é 

beneficiada no separador de espiral, passa pela classificação em peneiras, e 

finalmente na mesa de gravidade. Novamente são utilizados elevadores e a semente 

é levada até a balança ensacadora valvulada, etapa que se dá com o produto 

acabado. O ensaque é feito em embalagens de 50 kg em dois tamanhos, 5,5 mm 

(semente miúda) e 6,5 mm (semente graúda). 

Depois de ensacadas, a semente de soja vai para o armazém, onde fica 

armazenada em blocos de 30 toneladas. 

Na unidade, também é feito o teste de emergência em campo dos lotes das 

cultivares recebidas que serão destinadas aos cooperados da COAMO e a terceiros. 

Foram coletados dados históricos da UBS-I das safras 2004/2005, 2005/2006 

e 2006/2007. No ano safra 2004/2005 foram avaliadas 17 cultivares de soja com 

área cadastrada de 22.372 hectares e recebimento de 16.657,25 toneladas. Na safra 
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2005/2006 foram 16 cultivares de soja avaliadas com área cadastrada de 20.396 

hectares e recebimento de 18.118 toneladas, em 2006/2007 foram 16 cultivares de 

soja avaliadas com área cadastrada de 10.260 hectares e recebimento de 8.945,60 

toneladas. 

O beneficiamento é o processo utilizado para remover materiais estranhos 

(vagens, ramos, torrões e insetos), sementes de outras espécies e de plantas 

daninhas. Além disso, tal operação tem outras finalidades: classificar as sementes 

por tamanho; melhorar a qualidade do lote pela remoção de sementes danificadas e 

deterioradas; e para embalar adequadamente as sementes para a sua 

comercialização.  

Aproveitamento total é a quantidade de sementes de soja (em toneladas) 

recebidas na UBS, que passaram pelo processo de beneficiamento, depois pelo 

laboratório de sementes (lasp) onde verificou-se a germinação e vigor, e que foram 

destinadas para a comercialização. 

O rendimento de beneficiamento foi definido pela relação (em porcentagem) 

entre a quantidade de sementes de soja beneficiadas de cada cultivar e o 

recebimento da mesma.  

Quebra de análise é a percentagem de cada cultivar que a germinação e o 

vigor não foram aprovados pelo laboratório de sementes (lasp).  

Nesse trabalho avaliou-se o processo de obtenção de sementes, desde a 

área prevista para cultivo até o resultado final, que é a produção final de sementes 

embaladas com boa qualidade, tanto em germinação, quanto em vigor.  
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Figura 1 – Disposição do sistema de recebimento e armazenagem da UBS-I 

da COAMO. 
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4 SILOS/MOEGA, TOTAL DE 32 SILOS – INTERLIGADOS COM 1 ESTEIRA INDEPENDENTE 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na tabela 2, se encontram os dados de produção de sementes de soja de 17 

cultivares, da safra 2004/2005, sendo que as cultivares BRS 245 RR, BRS 215, CD 

204 e CD 217 não foram recebidas para sementes de soja, devido a ocorrência de 

chuvas no período da colheita, influenciando na qualidade das mesmas.  

As cultivares BR 48, CD 202, CD 206 e CD 215 representam 72% do total 

beneficiado e com rendimento de beneficiamento entre 52% (CD 202) a 68% (BR 

48). 

Após a análise no laboratório verificou-se uma reprovação média ponderada 

de 23% sobre a semente beneficiada, ou seja, um aproveitamento de 77%.  

Considerando o recebimento, proveniente dos campos de produção, 45,69% 

de sementes foram aprovadas para comercialização na safra 2004/2005. 

A semente de soja é dividida em três níveis de germinação, sendo: nível I que 

representa sementes com germinação acima de 85%, nível II com germinação de 80 

a 84% e também o nível III com germinação abaixo de 80%, que subdivide-se em 2 

grupos, um entre 70 a 79% e outro  com germinação inferior a 70%. Em alguns 

casos e conforme a demanda do mercado, lotes de sementes de soja com 

germinação inferior a 80% e superior a 70%, são aproveitados para a safra seguinte 

em novos campos de semente, na safra 2004/2005 foi aproveitado 12,2% de 

sementes que iriam para o descarte, auxiliando a reduzir os custos da UBS-I. 

Do total recebido na safra 2004/2005, 0,65% de sementes da cultivar BR 48 

S1 tiveram descarte prévio, em razão da baixa qualidade fisiológica, devido a 

ocorrência de chuvas. 
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Tabela 2 – Produção de Semente 2004/2005 – UBS-I – COAMO. 

UBS-I - SAFRA 2004/2005    

CULTIVARES REC. DES. BEN. Nível I Nível II Nível III OFR RB  AT QA 

 (1) PRÉVIO (3) 100-90% 89-85% 84-80% 79-70% GERM. < 70% (4) (%) (6) (%) 

  (2)  GERM. GERM. GERM. I II GERM.  (5)  (7) 

BRS 230  C1 225,95 - 153,85 - - 45,7 - 78,75 29,4 - 68,09 45,7 70,30 

BRS 245 RR C1 - - - - - - - - - - - - - 

BRS 215 C2 - - - - - - - - - - - - - 

BR 48 S1 1.921,5 108 1.239 8,4 365,4 659,4 - 113,4 - 65,8 68,32 1.033,2 16,61 

BRS-133 S1 169,75 - 100,65 - 40,4 40,65 - - - 19,6 59,29 81,05 19,47 

BRS 184 S1 1.187,2 - 835,8 - 28 326,2 - 239,4 232,4 26,6 70,40 354,2 57,62 

CD-201 S1 27,5 - 14,3 - - - 14,3 - - - 52,00 14,3 - 

CD-202 S1 4.294,8 - 2.235,15 179,2 980 868,9 179,05 - 8,4 19,6 52,04 2.207,15 1,25 

CD 204 S1 - - - - - - - - - - - - - 

CD-206 S1 3.334,9 - 1.939,4 9,8 462 593,6 - 819,4 54,6 - 58,15 1.065,4 45,07 

CD 208 S1 525,9 - 236,95 - - 75,6 134,1 - 9,8 17,45 45,06 209,7 11,50 

CD 213 RR S1 1.139,35 - 674,4 - 16,8 175 117,6 5,6 356,65 12,55 59,19 309,4 54,12 

CD 214 RR S1 749,2 - 480,9 - 44,9 265,2 134,4 - 28 8,4 64,19 444,5 7,57 

CD 215 S1 2.555,9 - 1.728,4 32,2 346,5 707 539,25 - 103,45 - 67,62 1.624,95 5,99 

CD 216 S1 257,5 - 120,95 - 39,4 81,55 - - - - 46,97 120,95 - 

CD 217 S1 - - - - - - - - - - - - - 

CD 218 S1 267,8 - 136,7 - - 2,55 98 - 36,15 - 51,05 100,55 26,44 

T O T A L 16.657,25 108 9.896,45 229,6 2.323,4 3.841,35 1.216,7 1.256,55 858,85 170 59,80 7.611,05 23,09 

TOTAL (%) 100% 0,65% 59,41% 2,32% 23,48% 38,82% 12,29% 12,70% 8,68% 1,72%  45,69%  
1 - recebimento de sementes de soja (ton.); 2 - descarte prévio de sementes de soja (ton.); 3 - beneficiado (ton.); 4 - outros fatores de reprovação (ton.); 5 - rendimento de 

beneficiamento; 6 - aprovado total (ton.); 7 - quebra de análise. 

 

Na tabela 3, encontram-se os dados de produção de sementes de soja de 16 

cultivares da safra 2005/2006, sendo que as cultivares BR 48, CD 202, CD 215 e CD 

214 RR representam 67% do total beneficiado e com rendimento de beneficiamento 

entre 60% (CD 214 RR) a 73,8% (BR 48). 

Após a análise no laboratório verificou-se uma reprovação média ponderada 

de 7,73% sobre a semente beneficiada, ou seja, um aproveitamento de 92,27%.  

As cultivares CD 213 RR, CD 214 RR e CD 206 não foram beneficiadas 

totalmente, em função da não necessidade de comercialização das cultivares, 

devido ao mercado de soja no momento não apresentar forte demanda pelas 

mesmas.   

As variedades BRS 230 e BRS 244 RR, vieram da produção de sementes 

básicas, já beneficiadas, e devido ao mercado foram destinadas para a 

comercialização, por isso aparecem com aproveitamento de 100%. 

Considerando o recebimento, proveniente dos campos de produção, 56,9% 

de sementes foram aprovadas para comercialização na safra 2005/2006. 



 

 

19

 

O descarte prévio na safra 2005/2006 atingiu 11,32% representado pelas 

cultivares CD 206 S2, CD 215 S2, CD 213 RR S2 e CD 214 RR S2. 

 

Tabela 3 – Produção de Semente 2005/2006 – UBS-I – COAMO. 

UBS-I - SAFRA 2005/2006    

CULTIVARES REC. DES. BEN. Nível I Nível II Nível III OFR RB  AT QA  

 (1) PRÉVIO (3) 100-90% 89-85% 84-80% 79-70% GERM. < 70% (4) (%) (6) (%) 

  (2)  GERM. GERM. GERM. I II GERM.  (5)  (7) 

BRS 230 C2 295,15 - 194,95 184,00 8,40 - - - - 2,55 66,05 192,40 1,31 

BRS 244 RR C2 462,25 - 319,70 200,70 109,20 9,80 - - - - 69,16 319,70 - 

CD 214 RR C2 163,8 - 86,80 8,40 70,00 8,40 - - - - 52,99 86,80 - 

BRS 230 S1 8,4 - 8,40 8,40 - - - - - - 100 8,40 - 

BRS 244 RR S1 8,4 - 8,40 - 8,40 - - - - - 100 8,40 - 

CD 213 RR S1 958,2 - 664,35 85,40 283,55 257,60 - 37,80 - - 69,33 626,55 5,69 

BR 48 S2 1.667,35 - 1.231 207,20 858,60 140,00 - - - 25,20 73,83 1.205,80 2,05 

BRS 184 S2 934,25 - 712,60 58,80 275,80 302,40 - 65,80 9,80 - 76,28 637,00 10,61 

CD-202 S2 4.902,1 - 3.597,05 447,05 1.787,80 1.127 - 235,20 - - 73,38 3.361,85 6,54 

CD 206 S2 1.515,65 386,50 663,60 26,60 373,80 201,60 - 51,80 - 9,80 58,77 602 9,28 

CD 208 S2 55,55 - 33,40 15,40 - - - - - 18,00 60,13 15,40 53,89 

CD 215 S2 2.507,7 101,35 1.547,95 619,40 655,55 177,80 - 81,20 14,00 - 64,33 1.452,75 6,15 

CD 218 S2 755,1 - 537,50 - 201,60 199,15 - 128,35 8,40 - 71,18 400,75 25,44 

CD 213 RR S2 1.113,7 941,20 308 - 93,80 162,40 - 51,80 - - 27,65 256,20 16,82 

CD 214 RR S2 2.487,7 621,95 1.120 264,60 754,60 100,80 - - - - 60,03 1.120 - 

FTS FENIX S2 282,7 - 140,65 - - 16,80 - 107,05 16,80 - 49,75 16,80 88,06 

T O T A L 18.118 2.051 11.174,35 2.125,95 5.481,10 2.703,75 - 759,00 49,00 55,55 69,55 10.310,80 7,73 

TOTAL (%) 100% 11,32% 61,68% 19,03% 49,05% 24,20% - 6,79% 0,44% 0,50%  56,90%  
1 - recebimento de sementes de soja (ton.); 2 - descarte prévio de sementes de soja (ton.); 3 - beneficiado (ton.); 4 - outros fatores de reprovação (ton.); 5 - rendimento de 

beneficiamento; 6 - aprovado total (ton.); 7 - quebra de análise. 

 

Na tabela 4, verificam-se os dados de produção de sementes de soja de 16 

cultivares, da safra 2006/2007, sendo que as cultivares CD 212 RR, CD 202, BR 48 

e CD 213 RR representam 64,9% do total beneficiado e com rendimento de 

beneficiamento entre 69,7% (BR 48) a 77,3% (CD 202). 

Após a análise no laboratório verificou-se uma reprovação média ponderada 

de 7,1% sobre a semente beneficiada, ou seja, um aproveitamento de 92,9%.  

A cultivar BRS 256 não foi recebida em função da má qualidade da mesma no 

Campo. A cultivar CD 212 RR C2, o recebimento da mesma foi superior ao previsto, 

em função de priorizar a produção de sementes para a categoria C2 e redução da 

categoria S1. O mesmo aconteceu com a cultivar CD 213 RR C2. 

A cultivar CD 214 RR C2 e S1, o recebimento foi inferior ao previsto, devido 

perdas dos campos de produção em função de chuvas excessivas na época. O 
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mesmo ocorreu com a cultivar CD 218 S1, que obteve baixa qualidade no campo, e 

por este motivo reduziu-se o recebimento da mesma. 

O descarte prévio na safra 2006/2007 atingiu 3,61% representado pelas 

cultivares CD 212 RR C2, CD 202 S1, CD 214 RR S1, CD 218 S1, BRS 244 S1, CD 

213 RR S2, BRS 184 S2 e BRS 232 S2. 

A cultivar BR 48, o recebimento foi superior ao previsto, em função de 

tendência de mercado, ou seja, havia escassez de semente da cultivar e, por isso 

aumento de demanda. 

Nesta safra 3,45% da semente de soja que iria para descarte em função da 

baixa germinação, foi aproveitada para a safra seguinte em campos de produção de 

sementes de soja. 

 

Tabela 4 – Produção de Semente 2006/2007 – UBS-I – COAMO. 

UBS-I - SAFRA 2006/2007    

CULTIVARES REC. DES. BEN. Nível I Nível II Nível III OFR RB  AT QA  

 (1) PRÉVIO (3) 100-90% 89-85% 84-80% 79-70% GERM. < 70% (4) (%) (6) (%) 

  (2)  GERM. GERM. GERM. I II GERM
.  (5)  (7) 

BRS 232 C1 159,50 - 107,80 15,40 78,40 8,40 - 5,60 - - 67,59 102,20 5,19 

BRS 244 RR C1 224,65 - 163,80 - 39,20 114,80 - - - 9,80 72,91 154 5,98 

BRS 256 C1 - - - - - - - - - - - - - 

CD 212 RR C2 720,60 14,75 514,45 71,35 219,75 130,30 - 54,60 - 38,45 72,88 421,40 18,09 

CD 213 RR C2 685,10 - 497,00 375,20 121,80 - - - - - 72,54 497 - 

CD 214 RR C2 254,40 - 145,60 35 7 - - 103,60 - - 57,23 42 71,15 

CD 202 S1 2.015,75 31,70 1.535,20 7 572,60 733 215,6 7 - - 77,38 1.528,20 0,46 

CD 212 RR S1 46,30 - 37,80 - - 28 - 9,80 - - 81,64 28 25,93 

CD 214 RR S1 646,30 47,60 327,15 42 144,20 111,55 - 29,40 - - 54,64 297,75 8,99 

CD 218  S1 88,10 27,10 48,95 - - 20,65 - 19,60 8,7 - 80,25 20,65 57,81 

BRS 230 S1 126,55 - 100,20 16,80 78,55 4,85 - - - - 79,18 100,20 - 

BRS 244 S1 376,75 35,50 228,85 - - 228,85 - - - - 67,06 228,85 - 

BR 48 S1 1.797,30 - 1.254 477,40 540 200,20 - 8,40 - 28 69,77 1.217,60 2,90 

CD 213 RR S2 1.078,85 85,30 749,90 8,40 374,70 316,40 - 35,00 - 15,40 75,48 699,50 6,72 

BRS 184 S2 421,25 47,45 301 95,20 68,60 67,20 - 15,40 - 54,60 80,52 231 23,26 

BRS 232 S2 304,20 33,85 231 - - 231 - - - - 85,44 231 - 

T O T A L 8.945,60 323,25 6.242,70 1.143,75 2.244,80 2.195,20 215,6 288,40 8,7 146,25 72,40 5.799,35 7,10 

TOTAL (%) 100% 3,61% 69,79% 18,32% 35,96% 35,16% 3,45% 4,62% 0,14% 2,34%  64,82%  
1 - recebimento de sementes de soja (ton.); 2 - descarte prévio de sementes de soja (ton.); 3 - beneficiado (ton.); 4 - outros fatores de reprovação (ton.);  

5 - rendimento de beneficiamento; 6 - aprovado total (ton.); 7 - quebra de análise. 

 

As operações de limpeza e o aproveitamento total de sementes vêm 

apresentando crescimento no período entre a safra 2004/2005 e 2006/2007, com 

valores de 59,41% e 45,69%, para 69,79% e 64,82% respectivamente (Tabela 5). 
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A Quebra de análise apresentou redução no período analisado, diminuindo de 

23,09% na safra 2004/2005 para 7,1% na safra 2006/2007 (Tabela 5). 

Houve uma maior participação de cultivares transgênicos (RR) na produção 

de sementes, na safra 2004/2005 estas variedades representavam 11,67% do total 

beneficiado, sendo que na safra 2006/2007 este índice foi de 42,68% (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Comparativo das safras 2004/2005 a 2006/2007 na UBS-I – COAMO. 

SAFRAS 
REC. 

(1) 
RB. (%) 

(2) 
AT (%)

(3) 
QA (%) 

(4) 
TRANS. (%)

(5) 

2004/2005 16.657,25 59,41 45,69 23,09 11,67 

2005/2006 18.118 61,68 56,9 7,73 22,43 

2006/2007 6.242,7 69,79 64,82 7,1 42,68 

1 - recebimento (ton.); 2 – rendimento de beneficiamento; 3 - aproveitamento total; 4 - quebra de análise pós laboratório; 5 - 

participação de cultivares transgênicos. 

 

A produção de sementes de soja está num processo evolutivo e a buscando 

cada vez mais o aprimoramento. 

A região onde são cultivadas as cultivares de soja influencia o processo de 

produção de sementes, determinando a qualidade fisiológica e a produtividade, 

propiciando um maior ou menor aproveitamento dos lotes. 

Determinadas variedades (exemplo BRS 184) apresentam maior dificuldade 

para a produção de sementes, em função das suas características fenotípicas. 

A comercialização de sementes da COAMO é determinante no processo de 

produção de sementes, influenciando na direção desejada pelo mercado 

consumidor, ou seja, a obtenção de materiais está diretamente relacionada ao 

interesse do mercado. 

 
 



5. CONCLUSÕES 
 

• Os campos de produção apresentam taxas de perdas variáveis, sendo que o 

processo pode ser melhorado através de um acompanhamento técnico desde a fase 

de implantação da lavoura até o momento da colheita. 

• O processo de limpeza de sementes de soja e o aproveitamento total 

apresentam índices de crescimento no período analisado. 

• Nas três safras analisadas, constatou-se que as cultivares transgênicas 

tiveram um aumento percentual na quantidade total de sementes beneficiadas. 
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