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Histórico

 Formada em 1997 produzindo inicialmente limão tahiti;

 Certificada pela IBD desde 2005;

 Concentrada em  milho orgânico desde 2012  devido à 

proximidade de Embrapa,  passou a interessar-se pela 

produção de sementes a partir de 2014, motivada 

pelas condições de mercado e pelo teor da IN 46 do 

MAPA;

 Empresa hoje dedicada à produção e comercialização 

de sementes orgânicas, nos termos específicos da IN 

38 do MAPA, registrada no MAPA/RENASEM, 

licenciada pela Embrapa e certificada pelo IBD.
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Produção e demanda de milho e soja

 O Brasil tem tradição, reconhecida competência técnica e 

participação forte nos mercados internacionais de soja e 

milho.

 Devido ao sucesso de mercado de produtos orgânicos, 

notadamente leite, laticínios e ovos, a demanda mundial de 

milho e soja orgânicos tem subido bem acima da demanda.

 Grãos Orgânicos já produz e comercializa sementes 

orgânicas de milho e feijão de porco, leguminosa robusta e 

usada para plantio consorciado com milho. A partir de início 

de 2018 estarão disponíveis também sementes orgânicas 

de soja. 

 Site: www.graoorganico.com.br

http://www.graoorganico.com.br
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Localização

 As características da região, de topografia bastante 

acidentada ajudam a atividade orgânica, devido às defesas 

naturais e à diversidade de flora e fauna;

 As reservas e vegetação nativa são particularmente 

importantes para a diversidade e sustentabilidade 

requeridas pela produção orgânica;

 Além disso, a topografia acidentada e seus refúgios e 

matas configuram poderoso bloqueio contra a polinização 

cruzada com milho transgênico, uma das grandes 

dificuldades do produtor de milho orgânico. 
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Localização
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Sementes Orgânicas- Regras do Jogo

 Regras da IN46 em seu artigo 100 sobre obrigação de 

uso de sementes orgânicas desde que constatada sua 

disponibilidade bem como adequação em local onde 

serão plantadas. 

 Tal obrigação depende da confirmação da existência

específica da semente em lista positiva emitida pelas

Comissões de Produção Orgânicas estaduais.

 Solicitação de orientação à COAGRE do MAPA.  
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Adaptabilidade e Relevância

 Principal produto: Sementes orgânicas de milho 

variedade Caimbé:

 Ciclo precoce;

 Excelentes características agronômicas;

 Estabilidade de produção;

 Adaptabilidade as principais regiões produtoras 

de milho no pais.

 Produção de sementes orgânicas de milho 

representa percentual relevante da totalidade de 

demanda de sementes pelos produtores de milho 

certificados.
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Conclusões

 IN 46 (2011) estabelece regras similares às utilizadas na

Europa e EUA;

 Enquanto os insumos utilizados na produção de 

orgânicos não forem totalmente orgânicos o ciclo

orgânico não estará completo;

 Dentro da situação atual, Grãos Orgânicos Ltda. é 

produtora de semente como tal reconhecida e registrada 

em Junta Comercial, no MAPA, certificada pelo IBD e 

licenciada por Embrapa. Todavia, sob o ponto de vista 

da IN 46 essa realidade inexiste e as empresas 

certificadoras não podem fazer cumprir o artigo 100 

citado.  
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Dúvidas e 

Considerações

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://www.sandro.com.br/implante-capilar-duvidas&ei=OhJRVZawE4OagwS56YGgCw&psig=AFQjCNFpRKTcOq9N99vMloZHXijxQgE59A&ust=1431462842412153
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