


Missão 
 

Visão 
 

Valores 

A Missão da Abrange é promover institucionalmente o mercado de 
produtos livres de transgênicos assegurando 
o direito de escolha dos consumidores e agricultores.  
 
Oferecer apoio à cadeia produtiva do agronegócio com soluções 
tecnológicas e  inovadoras, visando transparência, qualidade e segurança, 
com sustentabilidade econômica, social e ambiental. 



Fomentando parcerias 

 

Insumos Agricultor ABRANGE Consumidor 

do plantio ao consumo de grãos NGMO 



Associados Mantenedores 

               

              ABRANGE 



COMPLEXO SOJA LIVRE ( Não-OGM ) NO BRASIL 
ORIGINAÇÃO – PROCESSAMENTO – EXPORTAÇÃO  

CAROL / SODRU 

SINA 

BREJEIRO 







SELOS NO MUNDO 



REDES DE SUPERMERCADOS 











   

 Farmers’ seed options drastically 

reduced in GMO-producing countries | The 

Organic & Non-GMO ReportSource: non-

gmoreport.comTo access all the articles in 

this month's issue of The Organic and Non-

GMO Report, SUBSCRIBE NOW, . 

Farmers in the United States, Europe, 

Brazil, India, and South Africa find fewer 

non-GMO options as biotech companies 

monopolize seed markets with GMOs This 

is the second in a 2-part series. One of the 

claims made by proponents of genetically 

modified crops is that GM technology 

increases farmers’ seed choices. They also 

claim that farmers in countries that restrict 

GMO production have fewer seed o...

  

    

Ao contrário das situações anteriores temos a disponibilidade de 

sementes livres diminuindo 
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Semear2011 e Fundação 
PROTERRA 

Norma ABNT de Soja Livre 

Certificação ABRANGE de 
Sementes 

 

Soja Livre 





ABRANGE: Membro Diretor 



COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO  

NORMALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SOJA NÃO GENETICAMENTE MODIFICADA NO BRASIL 

ABNT-CEE/143. AGO/SET – 2011 

 



Sementes Contaminadas 





Disponibilidade de Sementes / Distribuição / Produtividade 

E MILHO??? Contaminação via aérea – polinização cruzada 

 

Fortalecer EMBRAPA Milho e Sorgo 



















Políticas Públicas 

 Biodiesel como foco em produção livre de transgênicos 

 

 Armazéns para promover a segregação 

 

 Pesquisa em variedades livres de transgênicos 

 

Fortalecer comercialização de sementes Não OGM Embrapa 

 

 Apoio na comercialização de sementes certificadas ABRANGE 

 

 Apoio a sementeiros focados na produção de grãos livres de transgênicos 

 

Disponibilização de dados consolidados do registro de sementes no que 

diz respeito a transgenia x não OGM 



   Sementes Soja Livre 

 

Patrimonio Nacional 

 

Segurança Nacional 

 

É nossa! 

BRASIL  

 SERÁ O 1º PRODUTOR DE SOJA DO MUNDO !!! 

E  AS NOSSAS SEMENTES ??? 



Ricardo Tatesuzi de Sousa 
www.abrange.org 

www.sojalivre.com.br 

abrange@abrange.org 

+55 11 2892 7101 
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