
 
 
 

Apresentação do Presidente da ABRASCANOLA 
 
 A cultura da canola passa por um momento de transformação no Brasil. De 
uma cultura alternativa, para uma atividade agrícola de importância dentro das 
propriedades agrícolas, capaz de gerar valor econômico ao sistema de produção 
de diversas regiões brasileiras. 
 A Associação Brasileira dos Produtores de Canola - Abrascanola, sente-se 
orgulhosa de promover junto com a Embrapa Trigo, o 1o Simposio Latino 
Americano de Canola. Com o objetivo de alavancar o conhecimento técnico-
científico sobre a cultura, este evento é um marco para que a atividade concretize 
e incremente a área cultivada e, principalmente, o rendimento de grãos, gerando 
valor a toda a cadeia produtiva. 
 Nos últimos anos, a área de canola cresce no Brasil. O ano de 2014 
culmina com uma área de 49.730 hectares, fruto de diversos fatores ocorridos nos 
últimos anos, os quais são importantes de serem recordados.   
 Desde a identificação de híbridos de canola tolerantes à doença da canela-
preta realizado pela Embrapa Trigo com o apoio da Celena, em nome do Sr. 
Emílio Figer. Passando pela necessidade de crédito rural aos produtores rurais, o 
qual foi possível devido a conquista do zoneamento agroclimático da canola. A 
BSBIOS foi de extrema importância neste capítulo, com a perseverança do Sr. 
Erasmo Carlos Battistella, que inclusive, foi o primeiro presidente da Abrascanola 
no período de 2010 a 2014. 
 Outro momento importante foi a criação do DRS Biocombustíveis a partir do 
Banco do Brasil. Isso proporcionou a criação de um grupo para discussão sobre o 
tema, na qual a canola participou da pauta, devido a importância da cultura para 
aproveitamento das áreas agrícolas durante o período de inverno, 
consequentemente, para o desenvolvimento econômico regional. A partir desse 
grupo, em 2010 criou-se a Abrascanola, com o intuito de alavancar a cultura 
através de apoio a pesquisa, conhecimento e desenvolvimento da cadeia 
produtiva da canola. 
 Não podemos falar da cultura da canola, sem a presença, persistência e 
conhecimento de uma pessoa fundamental a essa cultura, o pesquisador Ph.D. 
Gilberto Omar Tomm, da Embrapa Trigo de Passo Fundo. Nesse momento, a 
Abrascanola agradece a sua dedicação à canola, e pelo excelente trabalho 
realizado junto a pesquisa e desenvolvimento da cultura, além da organização 
deste evento. 
 Além da organização, necessitamos agradecer a contribuição de todos os 
palestrantes e participantes, os quais são fundamentais para a realização deste 
evento, com seu conhecimento individual, o qual tornar-se-á conhecimento a ser 
aplicado na prática. 
 Também, agradecemos as empresas patrocinadoras deste evento, que 
contribuíram fundamentalmente para a viabilização em sua plenitude. São 
empresas que estão contribuindo para que o desenvolvimento da cadeia produtiva 
da canola persista de forma longeva. 
 Por fim, conclamamos empresas, profissionais da área agrícola e 
produtores rurais a engajarem como sócios de nossa Abrascanola. Com o 
principal objetivo de desenvolver juntos toda a cadeia produtiva da cultura da 
canola, pois existem muitos desafios pela frente, como o registro de defensivos 
agrícolas para cultura, introdução de novas tecnologias produtivas, viabilização da 



produção de biodiesel a partir da canola, aumento do consumo interno no Brasil, 
entre tantos outros. 
 Assim, desejamos a todos os participantes que aproveitem a discussão e a 
contribuição de todos os palestrantes que são especialistas em sua área em nível 
mundial. 
 
Luiz Gustavo Floss 
Presidente da Abrascanola 


