
CARTA DO SEMINÁRIO PRODUÇÃO ORGÂNICA DE 

SEMENTES DE HORTALIÇAS

A Embrapa Hortaliças com o apoio da Emater-DF, Sebrae-DF e Sindiorgânicos 

realizaram em Brasília, nos dias 24 e 25 de junho de 2013 o Seminário 

Produção Orgânica de Sementes de Hortaliças com os objetivos de discutir a 

questão da produção orgânica de sementes enquanto fator de 

empoderamento, autonomia e geração de renda pelos agricultores e quanto às 

exigências da legislação brasileira, apresentar experiências de sucesso na 

produção de sementes com vistas a construir uma proposta local e identificar 

demandas de pesquisa no tema. O evento contou com a participação de 

aproximadamente 200 pessoas incluindo especialistas, agricultores, 

estudantes, extensionistas, docentes, técnicos representantes de governo e da 

sociedade civil. 

A realização deste seminário endossa os esforços recentes de construção e 

fortalecimento da temática da agroecologia e da produção orgânica e nos 

coloca novos desafios. O Brasil avançou ao aprovar a criação da Política 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) e, dentro desta, o 

Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), elaborados 

por meio de diálogo entre governo e sociedade civil realizado no âmbito da 

Câmara Interministerial e da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica. As propostas desse seminário, especialmente sua meta 9, se alinham 

com o PLANAPO, que prevê “Ampliar processos para a produção, manejo, 

conservação, aquisição e distribuição de recursos genéticos de interesse da 

agroecologia e da produção orgânica”.

Como conclusão dos trabalhos e buscando concretizar uma proposta de arranjo 

local para produção orgânica de sementes de hortaliças no DF, foram indicadas 

algumas ações e estratégias em comum acordo pelos participantes:

- Realização de um diagnóstico no DF de variedades de hortaliças de interesse 

dos agricultores para montagem de unidades participativas de produção de 

sementes;

- Capacitação técnica de agricultores para a produção orgânica de sementes de 

hortaliças;



- Garantia de recursos para a pesquisa em Agricultura Orgânica e Agroecologia 

na região;

- Disponibilização de material didático informativo sobre a produção orgânica 

de sementes de hortaliças e marco legal;

- Criação de espaços como feiras e bancos de sementes para intercâmbio de 

materiais;

- Capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural na produção 

orgânica de sementes;

- Organização e/ou inclusão de arranjos de produção de sementes na região do 

entorno e GO;

Outro resultado importante do seminário foi identificar linhas estratégicas 

para a pesquisa como: Resgate de cultivares para uso em sistemas orgânicos; 

Melhoramento participativo de cultivares de hortaliças; Sistemas de produção 

de sementes de hortaliças para as condições do DF e entorno; Manejo 

fitossanitário em sistemas orgânicos de produção; Produção de mudas de 

hortaliças em sistemas orgânicos de produção; Estudos de rentabilidade e 

mercado de sistemas orgânicos; Mecanização apropriada a agricultura 

familiar; Insumos agroecológicos – fitossanitários e de solo; Conservação e 

tratamento ecológico de sementes de hortaliças; Estudos sobre a 

sustentabilidade dos sistemas orgânicos e de base ecológica: auto-suficiência, 

emissão de gases de efeito estufa, capacidade de replicação de processos; 

Mudanças climáticas e resposta fisiológica de hortaliças em sistemas orgânicos 

e de base ecológica.

O relato de experiências com exemplos práticos em unidades familiares 

mostrou que a produção de sementes por agricultores é plenamente factível. 

Constatou-se ainda a necessidade de se aprofundar nesse importante tema 

enquanto recurso da agrobiodiversidade e como fator de empoderamento dos 

agricultores dentro de uma nova lógica de construção para produção, 

distribuição e manutenção das sementes. 

Acreditamos que ao abordar essa temática e apresentar as propostas 

supracitadas, as representações das instituições organizadoras e participantes 

e da sociedade reunidas em plenária no referido evento, cumprem uma 

importante missão junto a sociedade e instituições de direito sobre as 

discussões acerca da garantia da manutenção da cadeia produtiva de hortaliças 

em sistemas orgânicos e de base agroecológica de produção. 

Brasília, 01 de agosto de 2013.


