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Apresentação:

Esta cartilha foi produzida pela pelo Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, 
neste ato representado pela Associação Paranaense de Pequenos Agricultores – APPA e traz 
uma visão política e elementos técnicos e legais sobre a produção, manutenção e 
comercialização de sementes crioulas. Este documento tem o objetivo de despertar nos seus 
leitores a preocupação e o interesse pelas sementes crioulas e fornecer elementos técnicos e legais 
para a sua produção e conservação. 

Utilizamos alguns textos já construídos pelo MPA e por outras organizações, sendo que 
alguns já haviam sido publicados e foram reunidos aqui e também alguns artigos da lei de 
Sementes e Mudas Dentre estes textos podemos destacar os seguintes título e conteúdos: “As 
Sementes são Patrimônio dos Povos a Serviço da Humanidade”, que traz uma breve visão 
histórica das sementes, o texto “Produção De Sementes Crioulas Na Unidade De Produção 
Camponesa”que trata do processo de modernização, do controle das sementes nas mãos de 
poucas empresas e de como as famílias camponesas vão perdendo sua autonomia, depois, uma 
série de informações técnicas de como resgatar, produzir, coletar e armazenar sementes crioulas 
e uma parte sobre legislação, de modo a orientar o trabalho das famílias ou grupos de base que 
quiserem produzir sementes crioulas.

No mais, desejamos uma boa leitura, bons debates nos grupos de base e que a grande 
maioria das famílias que tiverem contatos com este material utilizem estas informações para 
passarem a produzir suas próprias sementes de modo a buscar autonomia camponesa na 
questão genética. 

Direção Estadual do MPA
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As Sementes são Patrimônio dos Povos
a Serviço da Humanidade

Todas as plantas que cultivamos e todos os animais domésticos que criamos, são frutos 
da evolução da natureza e do trabalho de diferentes povos pastores e agricultores.

Nenhuma planta cultivada e nenhuma criação doméstica foi desenvolvida pelos 
cientistas modernos que trabalham para as empresas. 

Os cientistas modernos trabalham com a biodiversidade mantida e conservada pelos 
camponeses e camponesas ao longo de toda a história da agricultura.

Veja que para seu trabalho, eles lançaram mão de plantas e animais que os camponeses e 
camponesas já haviam trabalhado a muito mais tempo.

Com o cruzamento do centeio e do trigo, os cientistas modernos criaram o Triticale, e 
também modificaram muitas outras plantas na sua estrutura de florescimento, e outras 
características.

Desenvolveram o milho híbrido e tantas outras plantas híbridas e nos últimos anos, 
chegaram ao desenvolvimento de plantas transgênicas. 

Nos últimos 10 a 15 mil anos, os povos pastores e agricultores, em diferentes partes do 
mundo, trabalharam com muita sabedoria criando e selecionando os animais e plantas. 

É deste trabalho e perseverança que a humanidade se valeu para alcançar a abundancia 
na produção de alimentos e de tantas outras matérias primas necessárias à sua sobrevivência.

Desde a produção comercial do primeiro milho híbrido por volta de 1930, nos Estados 
Unidos da América, empresários passaram a investir cada vez mais no controle das sementes e 
dos animais como negócio. 

Agora com as tecnologias de produção de transgênicos, o poder dos empresários chegou 
ao extremo da capacidade de intensionarem controlar as sementes em todo o planeta.

Essa possibilidade tem levado a uma acelerada formação de poucas grandes empresas 
mundiais que controlam as sementes, os agrotóxicos, os medicamentos veterinários, os 
fertilizantes, as máquinas agrícolas, a industrialização e a comercialização.

É um grandioso poder que quer por todo meio sufocar os povos camponeses de todo o 
mundo e implantar a todo o custo o latifúndio do agronegócio.

É uma grande ameaça para a humanidade.
A sabedoria e a resistência camponesa de mais de 10 mil anos gerando plantas e animais, 

cuidando do seu cultivo e multiplicação e assegurando fartura de alimentos em todo o mundo é 
grandioso ensinamento a ser preservado.

Texto extraído da Cartilha da 5ª Jornada de Agroecologia.
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Produção De Sementes Crioulas 
Na Unidade De Produção Camponesa

O processo de modernização da agricultura promoveu alterações nas condições 
ambientais e na cultura camponesa, bem como nas técnicas e práticas usadas na produção 
agrícola. A oferta de crédito condicionado ao uso de pacote tecnológico “ Sementes – Adubos- 
agrotóxicos”, reduziu a diversidade dos sistemas de produção com prejuízo para a produção 
voltada ao abastecimento das famílias camponesas.

A substituição de sementes próprias por sementes híbridas comerciais e transgênicas 
teve como conseqüência um acelerado processo de erosão genética. Espécie e variedade de uso 
na produção para consumo familiar desapareceram na medida que esses cultivos foram 
substituídos. Tendo como conseqüência uma mudança drástica na dieta alimentar da 
população, passa –se a ter disponível uma diversidade cada vez menor de fontes alimentares.

Nos últimos anos. Estamos assistindo a um aumento sem precedentes do controle e 
monopolização dos recursos genéticos, através das fusões empresariais e das patentes.

As empresas que controlam o mercado das sementes, em muitos casos, são as mesmas que 
controlam os produtos farmacêuticos, agro químicos e veterinários.

A introdução de transgênicos fortalece a estratégia de controle por meio de patentes 
biológicas, como a tecnologia “Terminator”, para fazer sementes suicidas, além de acrescentar 
novas ameaças tais como a contaminação biológica, desestabilização de espécie e a perda de 
sementes locais, agravando esse processo de erosão genética.

Essa modelo de desenvolvimento agrícola não se sustentou por muito tempo. A crise 
econômica e redução das fontes de crédito revelaram a fragilidade da proposta tecnológica 
apregoada pela Revolução Verde, observando–se um forte processo de dependência, 
endividamento de camponeses que não conseguem permanecer nas atividades, ocorrendo a 
migração das famílias do campo para as periferias.

A produção de sementes pelos próprios camponeses permite que estes tenham autonomia 
na produção, evitando a aquisição destas no mercado, reduzindo assim os custos de produção, 
alem de permitir o intercambio de conhecimento e de sementes  entre os camponeses. 

A autonomia na escolha da espécie e variedades  permite que o camponês atenda seus 
interesses culturais, econômicos e reprodutivos, assim como a escolha das variedades mais 
adaptadas as condições do clima e do solo.

O estabelecimento de um campo de produção de sementes requer uma série de medidas 
que o diferencia da instalação de um campo de produção de grãos. Essas medidas tem por 
objetivo evitar que as sementes, durante qualquer uma das fases de produção, sofram 
contaminação genética ou varietal. Texto extraído do livro 

A Agricultura Camponesa e as Energias Renováveis.

" Há vinte anos, existiam milhares de empresas sementeiras, a maior parte delas 
pequenas empresas familiares. Nenhuma chegava a dominar 1% do mercado 
mundial. Hoje, as dez maiores empresas de sementes do mundo controlam mais 
de terça parte do comércio mundial de sementes” (CARVALHO, 2003)
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Resgate de Variedades
 e Coleta de Sementes

Hoje em dia, os híbridos e as variedades das empresas tomaram conta das terras. Com seu 
uso, muitas variedades crioulas foram sendo abandonadas. Outro tanto das variedades 
crioulas foram castiçadas e misturadas com os híbridos e variedades das empresas. Agora taí o 
problema maior, que são as plantas transgênicas. As plantas transgênicas podem contaminar 
as outras variedades de uma cultura. Essa contaminação é um grande perigo para as famílias 
camponesas e para toda a humanidade. É uma irresponsabilidade das autoridades 
governamentais que apoiaram essa ganância sem fim das empresas multinacionais. Tudo isso é 
um grande prejuízo para a agricultura camponesa e para a agroecologia. A salvação é a grande 
sabedoria e a velha coragem, organização e resistência camponesa. Muitas variedades crioulas 
continuam sendo conservadas e cultivadas por famílias camponesas por todo o Brasil.

Em todas as regiões brasileiras, muitas organizações camponesas estão trabalhando 
firme no resgate, na experimentação, no melhoramento e na multiplicação de variedades 
crioulas. Também organizaram o trabalho com plantas medicinais, florestais nativas, 
frutíferas, plantas de jardim, temperos, e as criações. Este lindo e honrado trabalho inclui a 
realização das feiras de sementes crioulas. Tem feiras comunitárias, municipais, regionais, 
estaduais e a Feira Nacional da Semente Crioula.

São com as feiras e outras formas comunitárias que os povos camponeses partilham as 
sementes e como patrimônio dos povos a serviço da humanidade. O primeiro passo então é 
resgatar as variedades de volta.

No costume do povo camponês, não se perde a ocasião de resgatar algumas sementes. 
Pode ser por ocasião de alguma festa, ou mutirão, e muitas vezes nas escondidas nas lavouras 
de beira de estrada, dá-se um jeito de resgatar alguma semente ou muda de plantas. Estes 
costumes devem continuar para sempre. Nada pode impedir ou proibir os povos camponeses a 
trocarem livremente suas sementes.

O objetivo final da lavoura para produção de sementes é a perpetuação da espécie, a 
continuidade da vida. O produto colhido deve reunir características que assegurem o alto vigor, 
a boa germinação, a pureza física da variedade e ser livre de patógenos que provocam doenças.
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Como melhorar a prática 
de resgatar as sementes?

Quando a gente pega uma variedade, que não temos em nossa propriedade, o interesse é 
que ela mostre na nossa terra as suas qualidades, do mesmo jeito que vimos na lavoura da 
vizinha ou do vizinho.

Uma parte destas qualidades é definida pela genética da planta. A base genética é o 
conjunto de características próprias daquela espécie ou variedade de planta ou animal e que 
vão ser repassadas para as próximas gerações. Genética tem a mesma origem da palavra 
Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer principio. Nos seres vivos, o principio de 
tudo são os Genes. Os Genes são estruturas muito pequenas que estão presentes em todos os 
seres vivos. Os Genes definem a forma e o funcionamento das plantas, dos micróbios, dos 
animais e dos seres humanos, isto é, de todo ser vivo. O conjunto de genes de uma variedade de 
planta forma a sua base genética. Quando pegamos uma amostra de sementes de uma 
variedade, temos que levar uma boa representação da base genética desta variedade.

Este trabalho tem que ser feito com muito capricho, porque uma variedade é uma 
mistura de indivíduos que se parecem muito uns com os outros, por terem uma mesma base 
genética, mas que não são exatamente iguais por terem alguns genes diferentes em cada 
individuo.

A genética não é tudo. 
O ambiente tem grande influencia.

Há características que os genes sozinhos definem, como por exemplo, a cor do grão de milho. Há 
outras qualidades que são resultados de uma combinação da genética com o ambiente. A 
produtividade é uma delas. Isto quer dizer que nem sempre a variedade que produz bem num 
lugar vai produzir bem no outro. 

Se a qualidade da terra, o clima e o jeito de cultivar for muito diferente, a genética da 
variedade pode reagir de uma outra forma e dar resultado diferente.

A genética da planta vem 
e é repassada através da semente:

Para gerar sementes, as plantas que dão flor precisam realizar o cruzamento. É na flor 
que está a parte de reprodução masculina que dá o pólen e a parte feminina que contém o óvulo. 
Ao se encontrarem, o pólen e o óvulo podem se fecundar. Com a fecundação, formam-se as 
sementes. O pólen traz as características genéticas da planta paterna. O óvulo traz as 
características genéticas da planta materna.

A semente é uma combinação da genética que vem do pólen e da genética que vem do 
óvulo, podendo a parte feminina e masculina estar na mesma flor ou flores diferentes na mesma 
planta, ou em plantas separadas.
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Pai e Mãe na mesma Planta 
e na mesma Flor:

Há plantas em que a parte feminina que contém o óvulo e a parte masculina que contém 
o pólen estão bem juntas na mesma flor. A flor pode estar protegendo essas partes feminina e 
masculina do vento e da visita dos insetos. Essa proteção pode diminuir a chance de 
cruzamento entre flores da mesma planta e entre plantas vizinhas. Neste caso, o pólen pode 
fecundar o óvulo antes da flor abrir. Se o pólen e o óvulo vem da mesma planta, ela é ao mesmo 
tempo pai e mãe das sementes produzidas.

Por isso, as sementes produzidas por cada planta vão ter a constituição genética muito 
semelhante. Essas plantas apresentam baixo cruzamento, mas sempre ocorre pequena 
quantidade de cruzamentos. O cruzamento pode acontecer se houver muitos insetos que 
visitam as flores em busca de pólen. As sementes de uma mesma planta vão ter a constituição 
genética iguais. A riqueza genética dessas plantas da mesma variedade é muito pouco variada. 
Em compensação, a diferença entre as variedades é maior. A maior variação da riqueza 
genética não vai estar dentro da variedade, mas entre as variedades. Um exemplo é o feijão, 
onde as flores se encontram fechadas quando ocorre a polinização e fecundação.

Pai e Mãe na mesma planta,
 mas em Flores Separadas.

Há plantas que trazem a parte feminina em uma flor e a parte masculina em outra flor. 
Nessas plantas as flores masculina e feminina ficam em pontos diferentes da mesma planta. O 
pólen é espalhado pelo vento ou levado pelos insetos que visitam as flores. O cruzamento pode 
ocorrer entre as flores feminina e masculina da mesma planta, mas tem mais chance de ocorrer 
entre as flores de plantas diferentes. Nessas plantas, o pólen que fecunda as flores femininas 
podem vir de várias plantas. A maioria das suas sementes serão irmãs apenas por parte da mãe. 
Essas sementes vão ter a constituição genética bem variada. Um exemplo é o milho.

Planta Pai e Planta Mãe
 em plantas diferentes.

Há plantas que tem a flor masculina em uma planta e a flor feminina em outra 
planta. É o caso daquelas plantas que a gente diz que tem pé macho e pé fêmea. Neste caso, uma 
planta vai dar o pólen e outra planta vai dar o óvulo. Toda planta que der o óvulo é que vai 
produzir a semente. A fecundação é promovida pelo vento ou por insetos. A maioria das suas 
sementes serão irmãs apenas por parte da mãe. Essas sementes vão ter a constituição genética 
bem variada. Estas plantas têm a genética espalhada em varias plantas. É o caso da erva-
mate, do pinheiro araucária, do mamão, e muitas outras plantas. O mamão é um caso a parte 
porque pode também apresentar plantas que contém a parte masculina e feminina na mesma 
flor. É chamada de flor hermafrodita.
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Cada tipo de flor exige 
diferentes cuidados na coleta de sementes

O tipo de flor e sua posição na planta define se a planta cruza ou não com as vizinhas. A 
planta ao cruzar ou fornecer pólen para ela mesma é que define como a genética da planta será 
organizada. Plantas que cruzam com as plantas vizinhas, 
 tem a riqueza genética espalhada em várias plantas da mesma variedade.

É o caso do milho que tem o pólen espalhado pelo vento a longas distancias. Com isso 
acaba fecundando várias espigas de diferentes plantas espalhadas na própria lavoura, e até 
mesmo da lavoura do vizinho. Também a sua lavoura pode receber o pólen da lavoura do 
vizinho. Dentro de uma mesma variedade de milho encontraremos plantas diferentes porque 
elas têm genes diferentes.

Plantas que usam o seu próprio pólen te a riqueza genética espalhada entre as diferentes 
variedades. É o caso do feijão, onde a flor usa o seu próprio pólen, dificultando muito o 
cruzamento com plantas vizinhas. Dentro de uma variedade de feijão as plantas normalmente 
são iguais porque elas têm genes iguais.

Nesta cartilha vai ser detalhado mais adiante o trabalho com milho e feijão.
Baseado nas orientações de trabalho de resgate de variedades de milho, deve-se tomar os 

mesmos cuidados na hora de resgatar sementes ou na hora de organizar a lavoura de produção 
de sementes de abóbora, melancia, melão, pepino, moranga, mogango, girassol, maracujá, 
cenoura. Essas plantas também tem flor macho e flor fêmea na mesma planta. O cruzamento 
pode acontecer entre plantas que estejam perto ou longe. O cruzamento pode ocorrer entre 
diferentes variedades que estejam florescendo na mesma época. Como a genética fica 
distribuída em diferentes plantas, a coleta de sementes deverá ser feita recolhendo um pouco de 
várias plantas. Com esse capricho estará sendo assegurado a boa representação da genética da 
variedade.

As plantas que tem pé com flor macho e pé com flor fêmea como a erva-mate, o pinheiro 
araucária e uma parte das plantas de mamão, também tem a genética espalhada em várias 
plantas. 
A coleta de sementes deverá ser feita recolhendo um pouco de sementes de várias plantas.

Baseado nas orientações de trabalho com feijão, deve-se tomar os mesmos cuidados com 
arroz, trigo, triticale, centeio, soja, amendoim, ervilha, feijão vagem, tomate, fumo, cevada, 
café, uva e muitas outras plantas. Essas plantas tem a parte feminina e masculina na mesma 
flor, e apresentam pouco cruzamento com plantas vizinhas. Para cada variedade, a coleta de 
sementes deverá ser feita recolhendo o máximo de sementes de poucas plantas.

Há ainda as espécies que multiplicam-se por rama, estaca, maniva, tubérculo, colmo, 
rizoma ou muda. No caso de rama, temos a batata doce e a mandioca. Para a rama de mandioca 
também dizemos maniva. Já o inhame, o cará e a batatinha, usa-se o tubérculo. Para a cana-de-
açucar, usa-se o colmo. Sabemos que a batata doce e a batatinha também podem ser plantadas 
aos pedaços do tubérculo. Da batatinha também pode ser plantada apenas os olhos que tem na 
casca. Esses olhos também são chamados de gemas. Essa planta milagrosa também produz 
sementes nas suas flores. Essas sementes são mais usadas nos trabalhos de seleção e 
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melhoramento de variedades.  A mandioca também produz sementes. São suas sementes que 
geram novas variedades. O alho é multiplicado pelos seus dentes, também chamado de bulbo. O 
abacaxi e mandioquinha salsa e a couve, multiplicam-se por mudas. A parreira é um bom 
exemplo da multiplicação por estaca. Para a multiplicação dessas plantas, deve ser coletada 
amostras de diversas plantas distribuídas na lavoura. 

Também existem espécies que o cruzamento pode acontecer de dois jeitos. Tanto cruzam 
com as plantas vizinhas como ao mesmo tempo podem cruzar consigo mesma. É o caso do 
algodão, do pêssego, da mandioca e da mamona. Para a coleta de sementes dessas culturas, 
deve-se coletar amostras de diversas plantas distribuídas na lavoura.

Como Milho se Cruza?

A flor masculina do milho é o pendão. É no pendão que está o pólen. No pendão pode ter 
em media 18 milhões de grãos de pólen. Todo esse pólen é espalhado pelo vento podendo ir a 
longas distâncias. Mais ou menos 30% do pólen cai na flor feminina da mesma planta. Os 
outros 70% dos grãos de pólen são espalhados pelo vento e poderão fecundar a flor feminina de 
outras plantas de milho. Em média uma planta de milho fica liberando pólen por 10 dias. A flor 
feminina do milho é a boneca da espiga. Ao sair da espiga, a boneca é úmida e pode receber pólen 
por uns 10 dias. Geralmente a polinização ocorre nos primeiros 3 dias. Cada fio de cabelo da 
boneca pode receber vários grãos de pólen, mas só um grão de pólen vai ser útil para formar a 
semente. A umidade do cabelo favorece a germinação do grão de pólen. Ao germinar, o grão de 
pólen penetra através do orifício do cabelo da boneca e fecunda o óvulo na base do sabugo. Ali, 
será formado o grão de milho.

Esse conhecimento mostra que não existe pé de milho macho e pé de milho fêmea. 
Também não existe espiga macho nem espiga fêmea. Todo pé de milho tem a flor macho que é o 
pendão e a boneca que é a flor fêmea. Por receber grãos de pólen de diferentes plantas a riqueza 
genética da variedade fica 
espalhada entre as sementes 
de várias espigas. Esse 
conhecimento mostra que não 
se deve coletar sementes de 
uma só espiga. Para levar 
adiante a riqueza genérica de 
uma variedade é preciso 
coletar sementes de várias 
espigas espalhadas por toda a 
lavoura. 
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Orientações importantes para a
 Coleta de Semente de Milho

No inicio do trabalho o resgate das variedades pode se dar na lavoura ou no paiol, ou 
numa feira de sementes. Na maioria das vezes é conseguido pouca semente para começar. Isso 
não é recomendado pois pode refinar a variedade. Esta situação exige que tomemos todo 
cuidado conforme as orientações da cartilha para coletar as sementes.

O que é uma espiga
de primeira qualidade?

1- apresenta bom empalhamento protegendo toda a espiga;
2- livre de podridões e danos por lagarta, caruncho, traça e rato;
3- apresenta boa formação de grãos cobrindo todo o sabugo;
4- as carreiras de sementes devem ser bem retas.

Como fazer para coletar
espigas armazenadas no paiol?

Coletar 200 espigas de diferentes partes do monte. É preciso caprichar revirando a pilha 
de espigas para selecionar as 200 melhores.

Porque coletar de diferentes
partes da pilha de espigas?

Sabemos que a pilha de espigas foi feita aos poucos conforme foram sendo trazidas na 
carroça ou na carreta. Cada vez a carroça ou carreta foi sendo enchida com espigas de bandeiras 
que estavam em diferentes partes do terreno e transportada até o paiol. Como as terras 
cultivadas são manchadas e desparelhas, a coleta precisa ser feita pegando as melhores espigas 
das diferentes manchas do terreno. Se o milho estiver debulhado faça o mesmo trabalho 
coletando um punhado de diferentes pontos do monte de sementes. Se estiver ensacado, colete 
um punhado de cada saco. A amostra deve ser de no mínimo 2 kg de sementes e de preferência de 
pelo menos 200 espigas da mesma variedade.

A melhor maneira de garantir a riqueza e as qualidades genéticas de uma variedade é 
selecionar e marcar as melhores plantas na lavoura, e classificar e aproveitar as melhores 
espigas das plantas selecionadas.
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Primeiro cuidado para observar na lavoura de produção ou de resgate de sementes

Observe se há lavouras de outras variedades ou híbridos ou de plantas transgênicas a 
menos de 500 metros que também estejam em ponto de colheita. Se tiver poderá ter ocorrido 

contaminação da variedade. Neste caso, esta lavoura não pode ser aproveitada para 
semente.

Como fazer para coletar espigas
na lavoura em ponto de colheita?

Não colha espigas das beiradas da lavoura. As espigas devem ser de diferentes partes da 
lavoura para garantir as melhores espigas das diferentes manchas da terra cultivada.

Para garantir a riqueza e a qualidade genética do milho devem ser coletadas no mínimo 
200 espigas selecionadas de primeira qualidade.

Para sobrar 200 espigas selecionadas de primeira qualidade será necessário colher por 
volta de 600 espigas na lavoura. Não jogue as espigas no chão. As espigas devem ser 
depositadas imediatamente em sacaria. Em local adequado, providencie a retirada da palha e 
selecione as espigas perfeitas.  Debulhe as pontas em separado. Só a parte do meio da espiga é 
que será debulhado para o plantio do campo de produção de sementes na próxima safra. De 
cada espiga será coletado a mesma quantidade de sementes. Para medir a quantidade de 
sementes não precisa contar. Use uma vasilha de plástico transparente com uma marca.

A amostra deve ser de
no mínimo 2 kg de sementes.

Se puder coletar quantidades maiores é melhor. As sementes devem ser secadas ao sol e 
armazenadas em embalagens sem ar.

Como fazer uma lavoura para 
produção de sementes selecionadas?

Preparo do solo:
A área deverá ser bem preparada no inverno com adubação verde, use de preferência a 

ervilhaca ou o tremoço. Melhor ainda é usar esses adubos verdes misturados, podendo 
acrescentar mais o nabo forrageiro. Outros adubos verdes podem ser usados. Siga as 
orientações de manejo ecológico de solos e nutrição e proteção dos cultivos presentes nesta 
cartilha.
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Escolha da área:
Escolha uma área isolada com 500metros ou mais de outras lavouras de milho. Evite 

áreas de terreno dobrado onde haja lavouras de milho acima da lavoura para produção de 
semente. A área pode ser isolada por morros ou floresta e capões de mato alto. Outra forma de 
isolamento é plantar a lavoura de sementes 40 dias antes ou depois do plantio da outra lavoura 
de milho que estará ao lado.

Isso evita que ocorra o florescimento na mesma época impedindo o castiçamento. 

Plantio, Raleio e Tratos Culturais
Para a nutrição da lavoura, use calcário ou fosfato natural ou pó de basalto e o adubo da 

independência, conforme as orientações apresentadas mais adiante nesta cartilha. Use as 
sementes selecionadas que foram resgatadas. Usar um metro entre linhas e cinco sementes por 
metro corrido. Se tiver bastante semente, plante sete sementes por metro corrido e faça o raleio 
aos 20 dias depois da germinação deixando as 4 ou 5 melhores plantas por metro corrido. O 
raleio é a primeira seleção, quando é eliminada as plantas mais fracas. Com capina de enxada 
ou carpideira e cultivador, mantenha a lavoura livre do excesso de plantas espontâneas. A 
aplicação da urina e de biofertilizantes deve ser feita pelo menos duas vezes. Uma vez após 
fazer o raleio e a segunda vez 15 dias depois. Se for fazer a terceira aplicação, deverá ser 15 dias 
após a segunda aplicação. Após esses prazos, os produtos terão pouco efeito sobre a 
produtividade da lavoura. Ao longo do crescimento da lavoura, elimine todas as plantas fracas 
antes delas florescerem. Se a área já foi cultivada com milho, poderá germinar sementes. Estas 
plantas devem ser eliminadas o quanto antes.

Elas não podem chegar a florescer porque vão contaminar a variedade que foi resgatada 
com tanto trabalho e capricho. Seguir eliminando as plantas que apresentarem ataque de 
carvão. O carvão é uma doença causada por fungo que preteia o pendão e a espiga, chegando a 
deformar a espiga. Essas plantas devem ser retiradas da lavoura podendo ser fornecidas aos 
animais. 

Quais são as melhores plantas?

1 - Plantas livres de doenças e ataques de lagartas. Veja sobre as doenças do milho mais adiante 
nesta cartilha;
2 - Plantas de altura média. Essas plantas são mais resistentes ao vento, ocorrendo menos 
tombamento e quebramento, e facilita o dobramento e a colheita;
3 -  Plantas com caule forte e bom enraizamento;
4 - Plantas com o maior número de folhas acima da espiga. Essas folhas é que mais ajudam na 
formação dos grãos. É melhor ainda que essas folhas estejam na posição apontada para cima 
para facilitar a entrada da luz do sol nas folhas de baixo. As folhas abaixo da espiga ajudam 
mais no crescimento da planta;
5 - A espiga deve estar de preferência da metade da planta para baixo e livre de doenças e 
ataque de lagartas, caruncho e traça; 
6 -  Plantas com duas espigas, o que confere maior produtividade;
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7 - Espigas bem formadas e com bom empalhamento;
8 - Na época da colheita, preferir plantas com a espiga voltada para baixo. Isso diminui as 
perdas por umidade e ataque de doenças e insetos;
9 - Plantas que cresceram competindo com outras plantas. Plantas isoladas normalmente 
produzem boas espigas, mas não temos certeza que elas realmente sejam produtivas, pois 
tiveram a vantagem de estarem mais distantes de outras plantas.

Como fazer a seleção das melhores plantas 
Para coleta de semente básica?

Quando as plantas estiverem na época de milho verde, o que dá uns 30 dias depois que os 
pendões começaram a soltar pólen deve ser feito nova seleção. Nesta época é fácil de verificar as 
plantas que apresentam as doenças. As plantas doentes não devem ser selecionadas. Não 
marque as plantas das beiras da lavoura. A cada 1 metro corrido de cada linha, marcar a melhor 
planta com uma fita colorida. Escolha uma cor fácil de ser vista quando o milho estiver seco. 
Marcar no mínimo 1000 plantas numa lavoura feita com 2 kg de sementes.

Se a lavoura for maior, 
aumente a quantidade de plantas 
selecionadas de acordo com a 
necessidade de sementes básicas 
para atender o grupo de famílias 
que participa do trabalho.

Milho seco:
As plantas marcadas 

devem ser vistoriadas novamente. 
Se for fazer o dobramento das 
plantas, a dobra deverá ser feita 
abaixo da espiga. Isso ajuda na 
secagem e evita ainda mais a 
penetração de água nas espigas. A 
dobra deve ser feita quando as 
plantas atingem a maturação 
fisiológica. Este ponto é dado quando na base da semente surge o ponto preto. Não atrase a 
colheita para obter sementes sadias de forte vigor. Colha apenas as espigas das plantas que 
apresentarem as melhores qualidades explicadas anteriormente. Em planta com duas espigas, 
colha apenas a melhor espiga. Não jogue as espigas no chão. As espigas devem ser 
imediatamente colocadas dentro de sacos e levadas para o local onde se fará a seleção final e 
debulha. A seleção de espigas tem que ser bem rigorosa. Das 1000 espigas colhidas, ao final 
deve ter pelo menos 200 a 400 espigas selecionadas.
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Como fazer para debulhar?

Para pequenas quantidades, é melhor debulhar com as mãos. Primeiro debulhe as duas 
pontas da espiga em separado. Nas pontas da espiga as sementes tem formato 

arredondado. Com esse formato elas dificultam a regulagem da matraca ou das plantadeiras. 
Em seguida, debulhe o meio da espiga para usar no plantio do campo de produção de sementes 
na próxima safra. Essa classificação vai facilitar um pouco o plantio com matraca ou 
plantadeira. Há o debulhador com manivela. Faz um bom trabalho e com bom rendimento. 
Para grandes quantidades há máquinas especiais para debulha. Elas não quebram ou 
danificam as sementes. Evite o uso do batedor comum.

Sendo necessário o uso do batedor trabalhe com baixa rotação e os dentes não muito 
apertados.

Orientações importantes para a
 Coleta de Semente de Feijão

Assim como o milho, o resgate das variedades de feijão pode se dar na lavoura ou no 
paiol, doação de vizinho e amigos ou numa feira de sementes.

Na maioria das vezes é conseguido pouca semente para começar, exigindo que tomemos 
todo cuidado conforme as orientações desta cartilha para coletar as sementes.

O que é um pé de feijão 
de primeira qualidade?

 1- aquele que apresentar bom desenvolvimento;
2- ser sadio, livre de doenças. Capriche porque as principais doenças do    

          feijão são transmitidas pela semente;
3- apresentar bainhas bem formadas e bem granadas.
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Como fazer para coletar 
sementes armazenadas no paiol?

Coletar um punhado de sementes de diferentes partes do monte. Se estiver ensacado, 
colete um punhado de cada saco.

Faça a catação para eliminar as sementes defeituosas ou manchadas com aparência de 
doentes.

A melhor maneira de garantir a riqueza e as qualidades genéticas de uma variedade é 
selecionar as plantas e colher as vagens na lavoura.

Como fazer a seleção das melhores plantas 
na lavoura para coleta de semente básica?

Coleta de sementes:
As plantas devem ser colhidas de diferentes partes da lavoura para garantir a melhor 

semente das diferentes manchas da terra cultivada. Para garantir a riqueza e a qualidade 
genética do feijão devem ser selecionadas e coletadas no mínimo 300 a 500 plantas de primeira 
qualidade.

Andando em zigue-zague pela lavoura nas diferentes manchas de terra, selecione e 
colete uma planta de feijão, e siga em frente até completar no mínimo 300 plantas. A amostra 
deve ser de no mínimo meio quilo de sementes. Se puder coletar quantidades maiores é melhor. 
Cuide para fazer uma boa seleção de plantas. Muitas vezes numa mesma lavoura pode 
aparecer misturas de variedades. Plantas diferentes devem ser colhidas em separado.

Debulha:
Evite ao máximo a mistura de variedades diferentes, quando for debulhar. Para 

pequenas quantidades, fazer a debulha a cambão. Para quantidades maiores, usar o batedor ou 
trilhadeira. Depois de debulhar, faça a catação eliminando as sementes defeituosas.

Importante:
O batedor e a trilhadeira devem estar bem limpos e livres de sementes debulhadas em 

outra ocasião. As sementes devem ser secadas e armazenadas em embalagens sem ar. Veja as 
orientações mais adiante nesta cartilha.

Como fazer uma lavoura para a 
produção de sementes selecionadas?

Escolha da área: fazer a lavoura em áreas onde não foi plantado feijão como cultura no 
ano anterior.

Em áreas onde já tinha cultivo de feijão na safra anterior corre-se o risco de aparecer 



15

plantas voluntárias de feijão prejudicando a pureza genética da variedade.
Outro problema é que diversas doenças que são transmitidas pela semente podem 

permanecer no solo de um plantio para outro, infectar as sementes que estão sendo produzidas e 
promover a sua disseminação para outras regiões.

Um exemplo é o mofo branco. Por esta razão o melhor é usar áreas onde não tenha sido 
cultivado feijão nos últimos 3 anos.

Preparo do solo:
Um excelente adubo verde para feijão é a aveia preta. Melhor ainda é usar a mistura de aveia 
preta com nabo forrageiro. Outros adubos verdes podem ser usados.
Siga as orientações de manejo ecológico de solos e nutrição e proteção dos cultivos presentes 
mais adiante nesta cartilha.

Plantio para seleção da variedade:
Para um maior capricho com a variedade, pode ser feito este trabalho mais rigoroso de seleção 
da variedade ao invés de ir direto para o plantio do campo de multiplicação da variedade.
Com este trabalho, será feito uma seleção mais rigorosa da variedade.

Como fazer o campo de seleção?

1 -  Cada pé de feijão resgatado terá suas bainhas debulhadas em separado;
2 - Essas sementes deverão ser secadas e armazenadas em pacotinhos separados;
3 - Na época do plantio, cada pacotinho será plantado em uma linha em separado;
4 - Toda carreira de feijão que apresentar plantas diferentes serão eliminadas ou poderão ser 
avaliadas como nova variedade;
5- As carreiras de feijão que apresentarem plantas idênticas, com as mesmas características das 
plantas originais da lavoura onde foi feito o resgate da variedade, serão colhidas e misturadas 
passando a ser a primeira geração da semente básica.

Plantio:
Use as sementes selecionadas que foram resgatadas. Use espaçamento de meio metro 

entre linhas com 13 sementes por metro corrido. Uma distancia de 5 metros entre um campo de 
semente do outro é suficiente para evitar contaminação e mistura de sementes de variedades 
diferentes. Podendo plantar com maior distancia, terá a vantagem de maior segurança quanto 
ao ataque de doenças. Uma boa medida é plantar 5 carreiras de milho entre um campo de 
semente e outro.

Para a nutrição da lavoura, use calcário ou fosfato natural  ou pó de basalto e o adubo 
da independência, conforme as orientações apresentadas mais adiante nesta cartilha.

Tratos culturais:
Com capina de enxada, carpideira ou cultivador, mantenha a lavoura livre do excesso de 

plantas espontâneas. Se a área já foi cultivada com feijão na safra anterior, poderá germinar 
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sementes. Estas plantas devem que ser eliminadas o quanto antes. Elas não podem chegar a 
florescer porque vão contaminar a variedade que foi resgatada com tanto trabalho e capricho.
Para nutrição e proteção das plantas, use os biofertilizantes a urina de vaca pelo menos duas 
vezes antes da floração. Uma vez aos 20 dias após o nascimento do feijão e outra antes do 
florescimento. Se for fazer a terceira aplicação, deverá ser na fase inicial de embainhamento. 
Após esses prazos, os produtos terão pouco efeito sobre a produtividade da lavoura.

Se o clima favorecer o surgimento de doenças, será necessário fazer aplicações de calda 
bordaleza ou calda sulfocálcica. Veja as orientações mais adiante nesta cartilha.

Importante:
Ao longo do desenvolvimento da lavoura, devem-se eliminar as plantas diferentes quanto ao 
tipo de crescimento, ciclo, coloração das flores e vagens, plantas doentes e plantas de outras 
espécies cultivadas e plantas espontâneas.
As vistorias na lavoura para eliminar essas plantas diferentes são no inicio da floração, 
durante a formação das vagens, na maturação e na pré-colheita.

Colheita:
Havendo atividade muito grande 

de insetos polinizadores, não colete 
sementes das quatro primeiras linhas de 
cada lado da lavoura nem dos dois 
primeiros metros do começo e do final de 
cada linha. Faça uma primeira colheita 
caprichada conforme foi explicado nesta 
cartilha no item Coleta de Sementes. 
Tome os mesmos cuidados conforme foi 
explicado no item sobre debulha.

Toda a produção da lavoura feita 
com os cuidados e caprichos explicados nesta cartilha poderá ser usada como semente.

Doenças transmitidas pela
semente de Feijão

Doenças causadas por Fungo:
Antracnose: aparecem manchas pretas finas e cumpridas no caule, nos ramos e nas nervuras 
das folhas. Na vagem, formam manchas arredondadas chegando a quase perfura-la. Também 
mancha a semente.
Mancha Angular: esta doença apresenta umas manchas amareladas entre as nervuras das 
folhas.
Podridão da Raiz: o tronco do feijão é atacada junto ao solo e tomba.
Murcha de Fusarium: as folhas amarelam de baixo para cima.



17

Podridão Cinzenta do Caule:
acinzentadas.
Mofo Branco: manchas nas folhas, haste e vagens.

Doenças causadas por bactérias:
Bacteriose: há duas espécies de bacteriose que ataca o feijão, chamadas de Xantomonas e 
Pseudonomas. Elas ocorrem em condições de estiagem e elevada temperatura. A Xantomonas 
forma na folha um circulo pequeno com o centro escuro com outro circulo amarelado por fora.

Um dos maiores inimigos 
da semente é a umidade.

A semente funciona igual ao sal. Ela chupa umidade do ar quando o tempo está úmido. 
Ela perde umidade para o ar quando está seco. Este vai e vem de absorver e perder água 
maltrata o embrião e pode matar a semente.  Depois de seca, as sementes devem ser 
armazenadas em embalagens sem ar. As sementes não devem ficar respirando. Sem ar, as 
sementes adormecem até quando forem plantadas novamente. Sementes adormecidas 
preservam a germinação e o vigor.

Como fazer para secar as sementes?

A secagem pode ser feita ao sol ou em secador. Ao sol devem ser esparramadas em 
camadas finas de 10 centímetros no máximo sobre um piso cimentado ou usando lona clara.
Não use a lona preta porque a temperatura pode ficar muito alta e matar o embrião de muitas 
sementes.

As sementes são revolvidas algumas vezes durante o período de exposição ao sol, para 
facilitar a secagem. Depois de um certo período, quando a umidade estiver próxima  de 13 %, as 
sementes podem ser amontoadas e cobertas durante a noite, para que haja um período de 
difusão da umidade do interior da semente para a periferia.

É necessário conferir a umidade com equipamentos. A umidade ideal deve ser ao redor de 
13 %.

Não havendo um medidor de umidade, leve uma amostra até uma cooperativa ou 
cerealista e realize este importante e decisivo trabalho de conferencia.

Semente úmida não pode ser armazenada. Ela vai fermentar, esquentar e morrer.

Uso do secador
O uso de secador exige termômetro para controle da temperatura. A temperatura não 

pode passar de 38° graus centígrados. Se for secador de leito fixo, coloque as sementes e não 
mexa no monte até que toda a umidade seja eliminada, evitando assim ocorrência de danos 
mecânicos e quebra de sementes.

Para o armazenamento deixe as sementes com aproximadamente 13% de umidade.

 o fungo forma manchas escuras no caule que depois ficam 
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Como fazer para
 classificar as sementes?

A forma mais simples é debulhar com as mãos. Este trabalho vai facilitar um pouco o 
plantio com matraca ou plantadeira. Uma alternativa é transformar o ventilador manual de 
sementes, adaptando peneiras para classificação.

Para grandes quantidades há máquinas especiais para classificação.

Como fazer para
armazenar as sementes?

Pequenas quantidades podem ser armazenadas em garrafa 
plástica e litro de vidro bem vedados. Ao ir enchendo, 
chacoalhe a garrafa e o litro várias vezes para melhor 
acomodar as sementes e eliminar ao máximo o ar do seu 
interior. Conforme as sementes se assentem, complete e 
chacoalhe novamente até que fiquem bem cheios de semente. 

Coloque a tampa e lacre com cera de abelha ou vela derretida. Garrafões de vidro, lata de 18 
litros ou bombona plástica de 20 litros permitem armazenar quantidades maiores.

Essas embalagens também devem ser chacoalhadas 
para favorecer a eliminação do ar. Estando bem cheias, 
suas tampas também devem ser lacradas com cera ou vela 
derretida. No caso dos tambores de latão, ainda vazios, 
devem ser deixados ao sol para que fiquem realmente secos. 
Após encher a bombona ou o tambor com as sementes, 
coloque um pedaço de vela e acenda o pavio. Em seguida, 
feche a tampa. O fogo vai eliminar o restante de ar que 
possa esta no interior da embalagem. Ao terminar o ar, o 
fogo se apaga.

Essas embalagens maiores geralmente tem bom 
sistema de vedação da tampa, dispensando o lacre de cera 
ou vela derretida. As embalagens cheias devem ser 
armazenadas em local fresco e seco. A eliminação de ar 
impede o desenvolvimento de caruncho e traça e dispensa 
o uso de agrotóxicos nas sementes.

Todas as vezes em que a bombona ou o tambor 
forem abertos, a vela precisa ser acesa novamente.

É importante salientar que durante a fase em que 
a semente se encontra armazenada ela não tem a sua 
qualidade melhorada e sim mantida, na melhor das 
hipóteses. 
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Teste de germinação:

Pegue 300 sementes e plante, cuidando para manter a terra com umidade. Após 
alguns dias conte as plantas que germinaram e divida por três. O resultado será a 
porcentagem de germinação. O ideal é de no mínimo 85%.

Outro jeito é plantar 3 lotes de 100 sementes em uma caixa com areia ou serragem. 
Também pode ser feito colocando as sementes sobre uma camada de algodão mantida úmida 
dentro de um prato. Regue duas vezes ao dia para manter molhado.

Com sete a dez dias, obtém-se uma razoável avaliação da porcentagem de 
germinação.

Conte as sementes germinadas e divida por três. O resultado será a percentagem de 
germinação.   

Teste de Vigor:

Existem testes de laboratório.
Na pratica o teste de vigor é baseado na velocidade ou tempo gasto para germinar. 

Quanto menos tempo em dias for necessário para germinar em condições boas de 
temperatura, umidade e profundidade de plantio, mais vigor tem a semente. Quanto maior 
o tempo para germinar, menos vigor.

Vigor e germinação estão relacionados com a qualidade na produção, beneficiamento 
e armazenamento das sementes. 

Veja a seguir alguns formulários que ajudarão no resgate das sementes e na gestão 
dos Bancos.
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Milho
Fichas para resgate de variedades crioulas

Nome da Variedade:................................................................................................................
Nome do Agricultor(a).............................................................................................................
................................................................................................................................................
Comunidade:...........................................................................................................................
Município:..............................................................................................................................

Cor do Milho: ...................................... Tipo de grão: ............................................................
Altura do pé: ........................................Tipo de Cana:............................................................
Altura da Espiga:................................. Tipo da Espiga:........................................................
Nº de Carreiras de Grãos:............................... Empalhamento: .............................................
Caruncho:...............................................................              
Tipo de Terra que vai? ............................................................................................................
Quanto produz:.......................................................................................................................
Ciclo:..........................Mês que planta:.........................Mês que Colhe:..................................
Plantado para: (  ) Consumo (  ) Comércio
O que gosta mais nesta variedade?..........................................................................................
................................................................................................................................................
Há quanto tempo planta?.......................................................................................................
Quanto costuma plantar desta variedade?..............................................................................
Com quem conseguiu a semente?.............................................................................................
Tem mais gente que planta na comunidade? Quantas Famílias? ...........................................

Quantidade de semente resgatada:..........................................................................................
Local:............................................................................ Data:...............................................
Pessoa que pegou as informações:...........................................................................................

MPA é
A Família Camponesa na luta por

Terra, Território e Dignidade!

  .................................................
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Feijão
Fichas para resgate de variedades crioulas

Nome da Variedade:................................................................................................................
Nome do Agricultor(a).............................................................................................................
................................................................................................................................................
Comunidade:...........................................................................................................................
Município:..............................................................................................................................

Cor do Feijão: ...................................... Tipo de grão: ...............................................................
Tipo de pé: .............................................................................................................................
Cor da Flor:.......................................... Tipo da Vagens:..........................................................
Nº de Vagens por pé:.............................. Grãos por Vagem: .....................................................
É pesteador? ............................... Que tipo de Peste: ..................................................
Tipo de Terra que vai? ..............................................................................................................
Quanto produz:.......................................................................................................................
Ciclo:....................Mês que planta:...................Mês que Colhe:..................................
Planta:              (  ) Solteiro (  ) Consórcio com milho
Plantado para: (  ) Consumo (  ) Comércio
Como é o grão pra cozinhar: .....................................................................................................
...............................................................................................................................................
O que gosta mais nesta variedade?............................................................................................
....................................................................................................................................
Há quanto tempo planta?........................................................................................................
Quanto costuma plantar desta variedade?...............................................................................
Com quem conseguiu a semente?...............................................................................................
Tem mais gente que planta na comunidade? Quantas Famílias? ..............................................

Quantidade de semente resgatada:.........................................................................................
Local:..................................................................................... Data:.......................................
Pessoa que pegou as informações:.............................................................................................

MPA é
A Família Camponesa na luta por

Terra, Território e Dignidade!
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Gestão de Bancos de Sementes

Empréstimo e devolução de sementes

Os registros podem as vezes, parecer simples burocracia, ou um trabalho a mais. Mas 
não é necessariamente assim. No banco de sementes, tais registros são um apoio importante ao 
bom desenvolvimento do trabalho da comissão coordenadora. Abaixo temos modelos de fichas 
para registros de entrada e saída de sementes, recibo, etc. Estes modelos poderão nos dar uma 
base para organizar o Banco de Sementes em nosso Grupo de Base. Abaixo temos um modelo de 
recibo, ficha de controle de estoque e outras para facilitar a gestão do nosso banco de sementes.

                                                      

Recebi do Banco de Sementes..............................................................................a 
quantia de ...........kg de sementes de ............................ para plantio.

Declaro estar ciente do compromisso de devolver ao banco de sementes a quantia 
de..................Kg de semente, logo após a colheita, em perfeitas condições de armazenamento, 
conforme normas definidas pelo Banco de Sementes.

Por assumir inteira responsabilidade sobre o que acima declaro, assino abaixo.

........................................................ de ................de................

.

................................................................                  ..............................................................
                 Assinatura de quem recebe                                               Visto da Comissão Coordenadora

Nome Completo:.........................................................
Documento:...............................................................
Localidade:...............................................................

Movimento dos Pequenos Agricultores
Organizar...Produzir...Alimentar

Recibo
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Banco de Sementes
Informações Gerais

Nome da Planta Variedade Data da Entrega 
   

Localização Quantidade Safra 
   

Procedencia 
Compra(  )     Doação(  )    Devolução(  )     Comércio(  )     Agricultor/a(  )     Instituto de Pesquisa(  ) 

Nome Endereço 
  

Aspecto da Semente Teste de Germinação 
 Teste: 1 

Data:...../..../....... 
Resultado.............. 

Teste: 2 
Data:...../..../....... 
Resultado.............. 

Teste: 3 
Data:...../..../....... 
Resultado.............. 

 

Informações sobre a Planta 
 
 
 
 
 
 
 

História e Uso da Variedade 
 
 
 

Condições em que foi Plantada a semente 
 
 
 
 
 
 
 Informações dadas por:...........................................................................................................

Ficha Preenchida por:.............................................................................................................
Data:....................................................................................

Movimento dos Pequenos Agricultores
Organizar...Produzir...Alimentar
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Lei De
Sementes E Mudas

LEI Nº 10.711, DE 5 DE AGOSTO DE 2003.

Disposições Preliminares

       Art. 1º O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos termos desta Lei e de seu 
regulamento, objetiva garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de 
reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional.

       Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

       VIII - categoria: unidade de classificação, dentro de uma classe de semente, que considera 
a origem genética, a qualidade e o número de gerações, quando for o caso;

       IX - certificação de sementes ou mudas: processo de produção de sementes ou mudas, 
executado mediante controle de qualidade em todas as etapas do seu ciclo, incluindo o 
conhecimento da origem genética e o controle de gerações;

       X - certificado de sementes ou mudas: documento emitido pelo certificador, comprovante 
de que o lote de sementes ou de mudas foi produzido de acordo com as normas e padrões de 
certificação estabelecidos;

       XI - certificador: o Mapa ou pessoa jurídica por este credenciada para executar a 
certificação de sementes e mudas;

       XII - classe: grupo de identificação da semente de acordo com o processo de produção;

       XV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja 
claramente distinguível de outras cultivares conhecidas, por margem mínima de descritores, 
por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de 
gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em 
publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente 
de híbridos; 

       XVI - cultivar local, tradicional ou crioula: variedade desenvolvida, adaptada ou 
produzida por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas, com 
características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades e 
que, a critério do Mapa, considerados também os descritores socioculturais e ambientais, não 
se caracterizem como substancialmente semelhantes às cultivares comerciais;  
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Art. 8º As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produção, 
beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e exportação de 
sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no Renasem.

       § 3º Ficam isentos da inscrição no Renasem os agricultores familiares, os assentados da 
reforma agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca 
ou comercialização entre si. 

       Art. 11. A produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e de mudas ficam 
condicionados à prévia inscrição da respectiva cultivar no RNC.

       § 6º Não é obrigatória a inscrição no RNC de cultivar local, tradicional ou crioula, 
utilizada por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas.

       Art. 48. Observadas as demais exigências desta Lei, é vedado o estabelecimento de 
restrições à inclusão de sementes e mudas de cultivar local, tradicional ou crioula em 
programas de financiamento ou em programas públicos de distribuição ou troca de sementes, 
desenvolvidos junto a agricultores familiares.

Organização:
Agora que já temos um monte de informação sobre as sementes, como produzir, coletar, 

recuperar, fazer a gestão de um Banco de sementes, que tal nos organizarmos junto ao grupo de 
Base e montar o nosso Banco de sementes, organizar campos de experimento, lavoura de 
produção de sementes para a nossa comunidade, entre outras coisas. O desafio é a organização. 
V a m o s  c o m e ç a r  
fazendo uma reunião 
para estudar esta 
c a r t i l h a  e  d a í  
discutirmos o que 
fazer. Que tal?
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Bibliografia Consultada

Cartilha da 5ª Jornada de Agroecologia, 

Livro: A Agricultura Camponesa e as Energias Renováveis, um guia técnico, produzido pelo 
Instituto Cultural Padre Josimo.

Cartilha: Semente Crioula é Legal A Nova Legislação Brasileira de Sementes e Mudas, 
Produzida pela Agencia Nacional de Agroecologia – ANA.

Apostila: Coleta e Troca de Sementes de Milho e Feijão – dicas para garantir uma boa amostra 
da variedade. Angela Cordeiro – AS-PTA

Apostila: Gestão de bancos de sementes comunitários – Angela Cordeiro e Andrea Alice Faria 
– AS-PTA

Apostila: Milho, produção de sementes na comunidade. AS-PTA

2006.
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