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Oficina em Brasília debate experiências de resgate, 

conservação e uso de sementes crioulas 

 

 

Apresentação 

 

Aconteceu em Brasília nos dias 18 e 19 de setembro de 2012 a Oficina “Sementes 

Crioulas e Políticas Públicas”, realizada pela ANA – Articulação Nacional de 

Agroecologia. Organizações de todas as regiões do país presentes ao encontro 

apresentaram suas experiências de resgate, conservação, multiplicação, uso, intercâmbio 

e comercialização de sementes crioulas e debateram os potenciais, as dificuldades e os 

desafios para o desenvolvimento desse trabalho. Também foram identificados e 

discutidos os princípios e as motivações que orientam as dinâmicas de atuação dos 

agricultores familiares e suas organizações no tema das sementes e como elas são 

afetadas, positiva e negativamente, pelas políticas públicas de apoio à agricultura 

familiar. 

 

No segundo dia do encontro, gestores de diversos órgãos governamentais foram 

convidados a debater com as organizações a partir das questões por elas levantadas e 

apresentar não somente os programas e projetos já em curso relacionados às sementes 

para a agricultura familiar, mas também as políticas que planejam implementar, 

sobretudo no contexto da recém aprovação da PNAPO – Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica. 

 

A lista de participantes do encontro encontra-se ao final deste relatório. 

Experiências de conservação e uso de sementes crioulas se espalham por todo o 

país 

 

Ao todo, estiveram presentes representantes de 12 organizações que desenvolvem 

trabalhos com sementes crioulas. Numa rodada, cada organização apresentou 

brevemente a sua experiência:  

 

Região Sul 

 

 

1. Unaic: promoção de sementes crioulas em 25 municípios do RS 

 

A Unaic – União das Associações Comunitárias do Interior de Canguçu, no Rio Grande 

do Sul, constitui uma associação de associações, que completará 25 anos em 2013. O 

trabalho com a produção de sementes crioulas começou em 1994. Em 1997 foi criado o 

Banco de Sementes Crioulas da organização, que em 1999 passou a integrar um 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7794.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7794.htm


4 

 

Programa que se tornou o seu carro-chefe e já promoveu cinco edições da Feira 

Estadual de Sementes Crioulas. Entre os objetivos do Programa de Produção de 

Sementes Crioulas estão o resgate e a manutenção da agrobiodiversidade, a preservação 

de materiais genéticos crioulos ameaçados e a agregação de valor às sementes 

produzidas. 

 

A organização já comercializou 30 toneladas de sementes crioulas através do PAA 

(Programa de Aquisição de Alimentos), que foram distribuídas a quilombolas da região.  

 

Em 2010 um programa do governo estadual apelidado de “troca-troca” começou a 

distribuir sementes transgênicas de milho a agricultores familiares. A organização 

liderou então uma jornada pela preservação dos milhos crioulos e conseguiu que o 

governo não ofertasse sementes transgênicas nos 25 municípios da sua região de 

atuação. Foi depois constituído um Grupo de Trabalho no Estado para debater o 

assunto, o GT de Sementes, que foi responsável por uma ampla mobilização, que 

culminou na substituição das sementes transgênicas por sementes crioulas no programa 

troca-troca do governo estadual.  

 

2. Bionatur: produção comercial de sementes orgânicas no RS 

 

A experiência da Bionatur também está localizada no Rio Grande do Sul e produz 

sementes comerciais de variedades de domínio público, registradas no RNC (Registro 

Nacional de Cultivares). A Bionaur é também cadastrada como mantenedora de 

algumas variedades de sementes junto ao Renasem (Registro Nacional de Sementes e 

Mudas / Ministério da Agricultura). Apesar de a produção de sementes ser realizada em 

manejo ecológico, até agora não se conseguiu certificá-las como orgânicas através do 

Sistema Participativo de Garantia da Rede Ecovida. 

 

A Bionatur também comercializa sementes através do PAA e atualmente depende de 

convênios públicos para manter sua equipe de campo, o que constitui uma fragilidade. 

Há, por outro lado, a expectativa da abertura de novas possibilidades de comercialização 

de sementes através da cooperativa da Bionatur, a Coonaterra, a partir da publicação do 

decreto que cria a PNAPO. 

 

3. Movimento dos Pequenos Agricultores: produção de sementes crioulas em grande 

escala em Santa Catarina 

 

A experiência do MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores com sementes crioulas 

em Santa Catarina teve início em 1996, em função da necessidade dos agricultores de 

terem domínio sobre esse recurso. As sete Festas de Sementes já realizadas desde 2000 

foram aos poucos constituindo a identidade desse trabalho, promovendo oportunidades 

de discussão e intercâmbio de materiais genéticos.  
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Em 2009 a organização inaugurou uma UBS (Unidade de Beneficiamento de 

Sementes). Os agricultores “mantenedores” produzem as sementes “genéticas”, 

realizando todos os anos a seleção e o melhoramento. As sementes genéticas são 

fornecidas para outros agricultores “multiplicadores”, que fazem a sua reprodução. As 

sementes produzidas pelos multiplicadores, chamadas sementes “básicas”, são levadas 

para a UBS para serem classificadas e embaladas. São produzidas sementes crioulas e 

também sementes comerciais registradas de variedades da Epagri (Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina). 

 

Atualmente toda a produção da UBS é comercializada através do PAA e distribuída 

pelo mecanismo de “compra e doação simultânea”. O MPA entrou também no edital 

lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2011 para 

venda de sementes crioulas para o Programa Brasil Sem Miséria. Recentemente a 

organização também estabeleceu parceria com o governo venezuelano para o 

fornecimento de sementes, com o objetivo de fortalecer a produção agrícola naquele 

país. 

 

Há hoje em dia uma grande preocupação com relação à contaminação das sementes 

pelas variedades transgênicas, sobretudo no caso do milho.  

 

4. AS-PTA – PR: conservação da diversidade e promoção da autonomia na produção 

de sementes 

 

A AS-PTA trabalha com sementes crioulas no Paraná e em Santa Catarina desde 1994. 

O trabalho é baseado no resgate de variedades locais de sementes, na avaliação a campo 

dessas variedades, na multiplicação e no aprimoramento de técnicas de armazenamento. 

Uma ficha de identificação de variedades foi desenvolvida junto com os agricultores 

familiares e até hoje já foram catalogadas mais de 450 variedades de 18 espécies 

cultivadas. Surgiram também os bancos familiares de sementes, onde cada família 

guarda seu patrimônio genético (há famílias que conservam mais de 60 variedades de 

sementes). Em 1998 começaram a ser realizadas as feiras municipais, onde as sementes 

são trocadas e também comercializadas – constituindo uma nova oportunidade de 

geração de renda. Desde então já foram realizadas mais de 90 feiras de sementes com a 

participação de sindicatos, cooperativas e associações da região.  

 

Quando foi autorizado o milho transgênico, em 2008, criou-se um grupo, chamado “O 

milho é nosso”, para realizar o monitoramento da contaminação no território. Até 2010 

esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado (SEAB). Com a mudança de governo o apoio da SEAB 

cessou, mas as organizações locais continuaram a realizar o monitoramento. 

 

Na busca de alternativas para a comercialização das sementes e geração de renda para as 

famílias agricultoras foi elaborado, em 2010, um projeto de compra institucional através 

do PAA/Conab. No primeiro ano de parceria 10 famílias comercializaram 12,8 
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toneladas de sementes de 12 variedades diferentes, que foram distribuídas em pacotes 

de 20 kg para sindicatos, escolas e associações da região. Em 2012 o projeto incluiu 55 

famílias produtoras de sementes, que comercializaram através do PAA 67 toneladas de 

17 variedades de sementes. Todas as sementes passaram pelo teste de contaminação por 

transgênicos antes do empacotamento. Graças ao cuidado dos produtores da região, 

nenhum lote fornecido apresentou contaminação. Espera-se no próximo ano realizar um 

novo convênio com a Conab, ampliando para 30 o número de variedades de sementes 

comercializadas. Ao realizar a distribuição, a AS-PTA estimula que os agricultores 

beneficiados multipliquem as sementes recebidas, de modo a não precisarem comprar 

ou receber sementes nos anos seguintes – é a lógica da geração de autonomia. A cada 

ano, prioriza-se a distribuição para os agricultores ainda não beneficiados nos anos 

anteriores. 

 

A comercialização através do PAA cumpriu o papel de reativar o trabalho com 

sementes desenvolvido na região e motivou a criação da Campanha Plante Milho 

Crioulo. Os sindicatos estão voltando a comercializar sementes crioulas e, com isso, os 

agricultores têm acesso a sementes de boa qualidade a preços muito mais acessíveis do 

que os que são pagos pelas sementes registradas (um saco de semente comercial custa 

em torno de R$ 300,00 – e quase só se acha semente transgênica para comprar; só com 

as sementes distribuídas este ano os agricultores da região deixaram de gastar mais de 

R$ 1 milhão). A medida também contribui para a conservação da diversidade de 

variedades locais. 

 

5. Prefeitura de Tenente Portela – RS: parcerias institucionais em defesa das sementes 

locais 

 

Há três anos a prefeitura de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, criou um programa 

para a conservação dos recursos genéticos locais e vem buscando promover o debate 

acerca da importância das sementes crioulas para os sistemas de produção agrícola. O 

trabalho estimula o reconhecimento e a valorização dos guardiões de sementes – há 

atualmente 40 famílias guardiãs e foi criada uma Associação de Agricultores Guardiões, 

que já aprovou e executou alguns projetos. As ações junto a agricultores familiares 

contam com a parceria da Emater, da Embrapa e da Superintendência de Agricultura do 

MAPA em Pelotas. No âmbito da parceria com o MAPA, que já beneficiou mais de 180 

famílias, esteve a criação de dois bancos de sementes de adubos verdes. A prefeitura 

também estabeleceu parceria com o COMIN (Conselho de Missão entre Índios) para 

atuar junto a comunidades indígenas guaranis, cujas variedades de sementes estão 

ameaçadas.  

 

A principal ameaça ao trabalho desenvolvido é a contaminação pelas sementes 

transgênicas. A prefeitura tem tentado realizar o monitoramento da produção de 

sementes através do “teste da fitinha”. Outro problema que afeta a conservação e o uso 

das sementes crioulas na região é o fato de o SEAF, o Seguro da Agricultura Familiar 

vinculado ao Pronaf, continuar não assegurando lavouras conduzidas com sementes 
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locais. Ainda não se conseguiu expandir o trabalho para além do próprio território, e a 

sustentabilidade do trabalho é também ameaçada em função da questão da sucessão na 

agricultura familiar, pois somente os mais velhos se interessam pelas sementes. 

 

Atualmente a prefeitura está discutindo a criação de um sistema municipal de “troca-

troca” de sementes crioulas. Também está sendo organizado um diagnóstico de 

sementes e mudas da agricultura familiar, visando identificar a diversidade que existe na 

região. 

 

Região Sudeste 

 

6. Instituto Socioambienal – GT da Roça no Vale do Ribeira - SP 

 

Foi apresentada a experiência do Instituto Socioambiental (ISA) com indígenas, 

assentados da reforma agrária e quilombolas no Vale do Ribeira, no estado de São 

Paulo. Tradicionalmente é praticada na região a “coivara”, um sistema de agricultura 

itinerante em que as áreas são queimadas, cultivadas e depois abandonadas. A roça 

itinerante é importante para a segurança alimentar dessas populações e para a 

manutenção da cultura quilombola, mas tem rendido problemas com os órgãos 

ambientais. Constituiu-se, nesse contexto, o GT da Roça, um grupo de trabalho que 

envolve órgãos governamentais e organizações da sociedade civil e tem trabalhado no 

desenvolvimento de critérios para o desmatamento e a formação de roças.  

 

A partir do surgimento do GT da Roça começaram a ser organizadas feiras de sementes 

e mudas na região, inicialmente com o objetivo de resgatar variedades de sementes 

perdidas, além de valorizar as sementes crioulas e a própria roça. As feiras acabaram 

também se revelando espaços importantes para festejar e discutir a questão quilombola. 

Em breve será iniciado um processo de identificação etnobotânica de variedades locais, 

visando evitar a perda dos materiais genéticos cultivados pelas populações locais. 

 

7. CAA-NM: apoio à resistência dos agricultores familiares e povos tradicionais 

 

O trabalho do CAA surgiu das experiências de resistência das populações do Norte de 

Minas Gerais à perda de seus territórios promovida pelo processo desenvolvimentista de 

ocupação do cerrado, que incluiu o desmatamento para a monocultura do eucalipto, os 

grandes projetos de irrigação e a pecuária extensiva. Foi também nesse contexto que 

surgiu o trabalho de resistência ao alto uso de agrotóxicos e de sementes “melhoradas” 

na agricultura. 

 

Há uma grande diversidade de ambientes (cerrado, caatinga, várzea, gerais) e de povos 

tradicionais (indígenas, quilombolas, geraizeiros, vazanteiros, catingueiros) no Norte de 

Minas. O CAA trabalha com agricultores organizados em sindicatos, cooperativas e 

associações, e mantém parcerias com instituições como a Embrapa e universidades. A 
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organização participa também da Comissão de Agrobiodiversidade do Norte de Minas. 

O foco principal do trabalho de gestão e controle dos recursos genéticos por povos 

tradicionais é a segurança alimentar. 

 

Entre as principais dificuldades para o desenvolvimento do trabalho com sementes estão 

o preconceito que a agroecologia e as semente crioulas enfrentam no contexto de 

dominância do agronegócio, a carência de profissionais com formação adequada, o 

avanço dos transgênicos na região (sobretudo milho e algodão), a falta de acesso à terra 

e a susceptibilidade do clima – este ano, por exemplo, os agricultores perderam suas 

sementes devido à seca. 

 

A organização tem a perspectiva de ampliar a rede local de sementes através de Bancos 

de Sementes Comunitários e Casas de Sementes, bem como de ampliar a diversidade de 

espécies manejadas pelos agricultores – sobretudo as nativas que oferecem boas 

oportunidades de geração de renda (como, por exemplo, com a produção de polpas de 

frutas). O CAA também pretende elaborar um plano de uso e manejo da 

agrobiodiversidade no âmbito do TIRFAA (Tratado Internacional sobre Recursos 

Genéticos para a Alimentação e Agricultura da FAO). 

 

8. Associação SerrAcima: sementes para comunidades tradicionais e para o setor 

orgânico 

 

A Associação SerrAcima existe há 13 anos em Cunha – SP, trabalhando com 

agricultores familiares em transição para a agroecologia. A entidade organiza cursos de 

formação para agricultores, com duração de 7 meses e foco na transição agroecológica e 

na comercialização. Até hoje já foram formados 140 agricultores em 4 turmas. Além 

dos cursos, a entidade realiza acompanhamento técnico em grupo aos agricultores. Os 

agricultores da região têm participado do PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar) e de feiras. 

 

O trabalho com sementes começou em 2009, a partir de dois projetos sobre 

biodiversidade e fertilidade do solo. Em 2010 aconteceu a primeira feira de sementes, 

com o objetivo de resgatar a agrobiodiversidade local. Participaram cerca de 100 

pessoas do próprio município e foram resgatadas mais de 100 variedades de culturas 

alimentícias e árvores nativas. A segunda feira de sementes, realizada em 2011 e que 

contou com a participação de 400 pessoas de 11 municípios da região, foram resgatadas 

mais 100 variedades. Em 2012 a Associação sediou a 3ª Feira de Troca de Sementes, 

Mudas e Animais Caipiras de Cunha/SP – 3ª Feira e Troca de Sementes Tradicionais e 

Crioulas do Estado de SP, que contaram com a participação de 350 pessoas, 

representando 18 entidades de 56 municípios: SP, MG, RJ, MT e PA. Nesse evento, 

foram resgatadas cerca de 140 variedades de sementes e mudas.  

 

No encontro foi também lançada a Carta de Cunha, em prol da criação de um programa 

estadual de fomento às mudas e sementes de variedades de polinização aberta orgânicas, 

http://pratoslimpos.org.br/wp-content/uploads/2012/09/Carta-de-Cunha-sementes.pdf
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crioulas e tradicionais. Entre outras demandas, a Carta aborda o prazo previsto na 

Instrução Normativa 46/2011 da Lei de Orgânicos (10.831/03), determinando que a 

partir de 19 de dezembro de 2013 toda produção orgânica deverá utilizar apenas 

sementes e mudas orgânicas, e propõe a implementação de políticas e ações nos campos 

da produção e pesquisa sobre sementes, da formação/capacitação e da comercialização 

(compras públicas). Também sugere a criação de um programa de PSA (Pagamento por 

Serviços Ambientais) que estimule a conservação da agrobiodiversidade e o aumento de 

orçamento da Secretaria de Meio Ambiente e da Agricultura, Abastecimento de SP para 

estimular a produção de sementes e mudas orgânicas e formação de bancos 

comunitários no estado, bem como a regulamentação da lei estadual que estimula a 

produção orgânica. 

 

As organizações do estado têm duas demandas relacionadas às sementes: a produção e 

disponibilidade de sementes orgânicas certificadas para abastecer o setor de produção 

de orgânicos, e a manutenção da agrobiodiversidade pela agricultura familiar de modo a 

contribuir para a sua permanência na terra. A organização tem clareza do grande desafio 

a ser perseguido: buscar atender a demanda do setor de orgânicos, mas também garantir 

que as sementes crioulas dos povos e comunidades tradicionais sejam reconhecidas 

como isentas de contaminação para fins de certificação. 

Região Nordeste 

 

9. Coopabacs: sementes da resistência 

 

A Coopabacs (Cooperativa de Pequenos Produtores Agrícolas dos Bancos Comunitários 

de Sementes - Alagoas) surgiu em 1996 com três objetivos principais: garantir a 

disponibilidade de sementes para os agricultores na hora de plantar, promover a 

segurança alimentar e criar meios para comercializar o excedente da produção. A 

Cooperativa tem hoje 312 sócios ativos em 14 Bancos Comunitários de Sementes, em 8 

municípios do alto e médio sertão de Alagoas. De forma indireta, atinge um total 

aproximado de 1.800 pessoas. Desde 2001 a Cooperativa é também Unidade Gestora do 

P1MC (Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semi-

Árido: Um Milhão de Cisternas), da Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA). 

 

A partir do 1º Encontro Estadual da Semente Crioula Articulação do Semi-árido 

Alagoano (ASA-AL), realizado em dezembro de 2004, as sementes locais passaram a 

ser denominadas sementes da resistência. O 2º Encontro Estadual das Sementes da 

Resistência aconteceu em 2005 e contou com a participação de representantes de 

organizações da sociedade civil de mais de 30 municípios. 

 

Graças à mobilização dos agricultores e organizações do estado, foi aprovada em 2008 

uma lei estadual (6.903/08) dispondo sobre a criação de um programa estadual de 

bancos comunitários de sementes, que possibilitou incluir as sementes crioulas no 

programa de distribuição de sementes do estado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.831.htm
http://coppabacs.blogspot.com.br/2011/03/lei-estadual-6903-bancos-de-sementes.html
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A Coopabacs também já firmou convênios com a Conab para a produção e 

comercialização de sementes da resistência, tendo já beneficiado milhares de famílias 

em mais de 20 municípios. 

 

A organização avalia a distribuição de sementes comerciais pelo Programa Brasil Sem 

Miséria desestimula a produção própria de sementes pelos agricultores familiares e 

também os Bancos de Sementes Comunitários. 

 

10. Sasop: sementes começam a mobilizar esforços na Bahia 

 

O Sasop atua na mata atlântica e no semiárido baiano. A organização vem 

acompanhando mais de perto o tema das sementes na região semiárida. Está agora 

tentando iniciar esse debate na mata atlântica, no sul do estado, com foco na segurança 

alimentar e na conservação de espécies arbóreas nativas. Também nessa região a 

entidade está iniciando um esforço de mapeamento das sementes crioulas de animais de 

criação (matrizes). 

 

11. Articulação no Semi-Árido Paraibano: gestão comunitária de recursos locais 

 

As sementes da paixão, como foram batizadas na Paraíba as sementes crioulas, fazem 

parte da identidade dos agricultores familiares. Através dos Bancos Comunitários de 

Sementes (BSCs) e dos bancos familiares, busca-se garantir a autonomia das famílias 

com relação a este insumo, bem como preservar a enorme diversidade presente na 

região: existem, por exemplo, mais de 200 variedades de feijões identificadas, adaptadas 

aos diferentes ambientes existentes no estado. São conservadas também espécies de 

frutas e animais. Esse trabalho de conservação da agrobiodiversidade é de extrema 

importância no processo de resistência dos sistemas produtivos às adversidades 

climáticas. 

 

A semente guarda ainda um componente cultural importante: mais que um insumo, ela é 

uma herança passada de pai para filho, é motivo de festa. 

 

A Rede de Sementes da ASA-PB vem também trabalhando na construção de propostas 

de políticas públicas sobre sementes e negociação com órgãos governamentais. Fruto 

desse esforço foi a aprovação, em 2006, da lei estadual de apoio aos BSCs.  

 

Desde 2006 a Rede tem firmado convênios com o PAA com o objetivo de aumentar os 

estoques de sementes nos BSCs. A lógica da ação no estado foi sempre no sentido de 

promover a autonomia nas comunidades com relação ao insumo - e essa lógica tem 

funcionado, tanto é que de 2006 para 2010 a quantidade de sementes comercializadas 

via PAA foi diminuindo, uma vez que as comunidades não precisavam mais do apoio. 

Segue-se também o princípio de que as sementes crioulas são adaptadas aos seus locais 

de origem, portanto prioriza-se a distribuição das variedades locais na sua própria 
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região. A estratégia agora tem sido a de ampliar o acesso às sementes pelas famílias que 

não têm sementes crioulas. 

 

Em 2009 a Rede de Sementes da ASA-PB iniciou uma parceria com a Embrapa 

Tabuleiros Costeiros para a realização de uma pesquisa participativa para a avaliação do 

desempenho das sementes da paixão em comparação às sementes melhoradas 

desenvolvidas pela Embrapa e distribuídas no semiárido pelo Programa Brasil Sem 

Miséria, do governo federal. O projeto incluiu também a implantação e condução de 

campos de multiplicação de sementes crioulas e a avaliação de diferentes métodos para 

o armazenamento das sementes. 

 

As sementes distribuídas pelo governo têm sido perdidas, pois os agricultores da região 

avaliam que elas não lhes servem. Os resultados dessa pesquisa estão fornecendo 

subsídios para a elaboração de propostas de políticas públicas sobre sementes que sejam 

adequadas à realidade do semiárido e dos agricultores familiares. 

 

A rede tem sido atuante também na luta contra a ameaça dos transgênicos e dos 

agrotóxicos. Outra ameaça identificada pelas organizações do estado é a reapropriação 

dos territórios pelas empresas mineradoras. 

 

12. ASA Brasil: água para beber, água para plantar e sementes 

 

Em todo o semiárido existem experiências com estratégias semelhantes, de constituição 

de estoques comunitários para fortalecer a gestão dos recursos locais. Em 2008 a ASA 

Brasil (Articulação no Semi-Árido Brasileiro) realizou o 1
o
. Seminário de Sementes no 

Semiárido, na perspectiva de construção de uma estratégia mais articulada sobre o tema. 

Isso motivou a realização de vários encontros estaduais e o fortalecimento do debate em 

torno das ameaças, como a invasão dos transgênicos e o programa de distribuição em 

larga escala de uma ou poucas variedades de sementes melhoradas. 

 

O II Encontro de Sementes do Semiárido foi realizado em 2011, com recursos do P1+2 

(Programa Uma Terra e Duas Águas), buscando mobilizar, dar visibilidade e articular 

experiências de vários estados. Novamente, o foco do evento foi a crítica ao programa 

governamental de distribuição de sementes. Neste encontro foi aprovada a Carta Política 

do II Encontro de Sementes do Semiárido Brasileiro. 

 

Como desdobramento dessas articulações, o novo Programa P1+2 inclui um 

componente de apoio à estruturação de Bancos e Casas de Sementes Comunitários nos 

territórios onde o Programa está presente. 

 

Houve também um evento na Paraíba sobre o papel e o valor das sementes crioulas, em 

que a ASA Brasil e a Conab estiveram presentes. Essa articulação está resultando na 

aprovação de um projeto da Conab com a ASA de fortalecimento de 1.500 BSCs em 

todo o semiárido. 

http://184.107.57.144:10480/quotaAna/ana/ana-site/temas-prioritarios/biodiversidade/Carta%20politica%20do%20II%20Encontro%20de%20Sementes%20do%20Semiarido%20Brasileiro.docx
http://184.107.57.144:10480/quotaAna/ana/ana-site/temas-prioritarios/biodiversidade/Carta%20politica%20do%20II%20Encontro%20de%20Sementes%20do%20Semiarido%20Brasileiro.docx
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Essa estratégia é também fortalecida com aprovação da PNAPO (Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica). 

Região Norte 

 

13. Associação Floresta Protegida - resgate de sementes pelos índios Kayapó 

 

A Associação, criada em 2002, representa 11 etnias Kayapó no Sul do Pará (região do 

arco do desmatamento).  A organização começou a perceber que as comunidades que 

mais se desenvolveram na extração da castanha do Brasil tinham mais renda, mas por 

outro lado se dedicavam menos às roças e tinham que comprar alimentos - nesse 

contexto, o aumento da renda poderia representar uma ameaça à segurança alimentar. 

Começaram então a estimular os indígenas a fazerem essa reflexão. 

 

Os Kayapós conheceram as feiras de sementes que são organizadas pelos índios Kraô e 

resolveram organizar a sua própria feira. Assim, a Primeira Feira Mebengokré de 

Sementes Tradicionais foi realizada em setembro de 2012 e reuniu 1.100 pessoas (das 

quais 1.000 eram indígenas), que compartilharam sementes e experiências. 

Representantes do governo também estiveram presentes. A Associação tem um projeto 

de diagnóstico com as comunidades Kayapó e a realização do encontro foi uma 

oportunidade de deixar algo de concreto para os indígenas. 

 

No encontro foi aprovada a Carta Aberta de Moikarakô que, entre outras demandas, 

pede pela edição de uma medida provisória que garanta uma faixa de proteção genética 

(livre de transgênicos) no entorno das terras indígenas, de forma que seja protegida a 

diversidade das sementes tradicionais, tal como previsto na proposta original da 

PNGATI (Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas). 

 

O PNAE tem atuado com uma estratégia equivocada entre os indígenas, levando 

alimentos de fora e criando hábitos de dependência por comida de fora, de pior 

qualidade do que aquela produzida nas aldeias. 

 

As principais ameaças identificadas pela Associação estão ligadas aos grandes 

empreendimentos que estão sendo instalados na região. Em breve começarão a chegar 

recursos da compensação ambiental – como eles vão entrar nas comunidades indígenas 

e que impactos vão produzir são questões ainda que precisam ser bastante discutidas. 

 

Debate a partir da apresentação das experiências 

 

Após apresentação das experiências, seguiu-se um debate entre os presentes ao 

encontro. 

 

http://sementeskayapo.blogspot.com.br/
http://sementeskayapo.blogspot.com.br/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=carta%20aberta%20de%20moikarak%C3%B4&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.yikatuxingu.org.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2FCarta_Aberta_Moikarak%25C3%25B4.pdf&ei=8TNzULCFNKXm0QHm64DwAw&usg=AFQjCNEF-sfne0_7NeKOaSRUO3AN8c_oKQ
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Ressaltaram-se a existência de alguns princípios fundamentais que são comuns ao 

conjunto das experiências, que motivam e orientam as dinâmicas entre as organizações. 

Constatou-se que as sementes são um tema fortemente mobilizador, a partir do qual 

muitas outras ações se desenvolvem. As feiras de sementes constituem espaços 

importantes de intercâmbio de material genético e de conhecimentos, mas também 

espaços de festa e de “energização” para se seguir adiante na luta em defesa da 

conservação da agrobiodiversidade e da promoção da agricultura familiar. Além disso, 

as feiras são oportunidades de geração de renda com a comercialização de sementes.  

 

Ressaltou-se que a semente crioula é a semente local, na lógica da adaptação a 

ambientes específicos, práticas de manejo e costumes. Essa lógica se choca 

frontalmente com as políticas de distribuição de sementes baseadas na difusão de uma 

ou poucas variedades melhoradas em vastos territórios. 

 

O PAA foi citado numerosas vezes como exemplo de política pública que se afina com 

os princípios orientadores das experiências com sementes. Um exemplo é o que diz 

respeito à promoção da autonomia: enquanto programas como o Brasil Sem Miséria 

acabam estimulando um processo de dependência por sementes vindas de fora, o PAA 

fortalece a produção local de sementes pelos próprios agricultores familiares, bem como 

o fortalecimento de seus estoques comunitários. Outro exemplo está relacionado à 

própria conservação da agrobiodiversidade: quando os programas “convencionais” de 

distribuição de sementes apostam na difusão de poucas sementes melhoradas, acabam 

por contribuir para o desaparecimento das diversas variedades locais existentes nas 

comunidades. Ao contrário, o PAA tem estimulado o resgate desses recursos genéticos 

conservados nas comunidades, que são avaliadas e multiplicadas, para então serem 

distribuídas em seus próprios territórios. 

 

Transgênicos foram citados diversas vezes como grande ameaça à conservação dos 

recursos genéticos locais. Ações coletivas de monitoramento da contaminação estão 

sendo executadas em algumas regiões e servem de exemplo para muitas organizações. 

Campanhas do tipo “Plante Milho Crioulo” também foram identificadas como 

importantes estratégias para a promoção do uso das sementes crioulas e resistência à 

invasão pelos transgênicos. A luta pela criação de zonas livres de transgênicos também 

foi citada como uma possibilidade a ser explorada.  

 

História recente das políticas públicas sobre sementes no Brasil 

 

Para finalizar o primeiro dia do encontro, foi apresentado um breve resgate sobre as 

políticas públicas voltadas para a promoção das sementes crioulas que foram 

implementadas no Brasil no passado recente – notadamente a partir da aprovação da 

nova Lei brasileira de Sementes e Mudas (10.711), em 2003. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.711.htm
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Flavia Londres, consultora da ANA, relembrou que, até 2003, a legislação brasileira não 

reconhecia as sementes crioulas como “sementes” – e sim como “grãos” – e assim elas 

eram excluídas de todas as políticas públicas. Até então, em diversas regiões do país 

agricultores familiares e organizações trabalhavam com resgate, conservação, 

intercâmbio e uso de sementes crioulas, mas “à margem da lei”. 

 

A partir da mobilização e influência da sociedade civil, a lei de sementes aprovada em 

2003 abriu espaços importantes para o trabalho com sementes crioulas. Embora trate-se 

de um marco legal voltado para o setor empresarial produtor de sementes registradas, 

algumas “brechas” inseridas na lei permitiram (i) o reconhecimento das sementes 

crioulas como “sementes”; (ii) a isenção das sementes crioulas e dos agricultores 

familiares produtores de semente crioulas de registro junto ao Ministério da Agricultura 

– possibilitando, inclusive, a comercialização de sementes crioulas entre agricultores 

familiares sem a necessidade de registro; e (iii) o impedimento de restrições à inclusão 

de sementes crioulas em programas de financiamento ou em programas públicos de 

distribuição ou troca de sementes. 

 

Entretanto, o Decreto (5.153/05) que regulamentou a Lei de Sementes foi mais 

restritivo, dificultando a comercialização de sementes crioulas quando através de 

cooperativas ou associações de agricultores familiares. O fato de o decreto 

regulamentador ser mais restritivo que a lei constitui uma ilegalidade, que foi 

denunciada ao longo de todos esses anos e que somente foi revertido em agosto de 

2012, quando o Decreto 7.794/12, que cria a Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica (PNAPO), alterou a redação da regulamentação da Lei de Sementes 

(Art. 12). 

 

Houve problemas também com relação ao SEAF – Seguro da Agricultura Familiar, 

vinculado ao Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). 

Embora não haja restrições para se conseguir o crédito do Pronaf, os agricultores que 

utilizam sementes crioulas em suas lavouras não têm tido garantido o acesso ao seguro. 

Até hoje não foi apresentada uma solução satisfatória e definitiva para o problema, e em 

diversas regiões relata-se que muitos agricultores familiares têm deixado de plantar 

sementes crioulas com medo de perder o direito ao SEAF em caso de perdas na colheita. 

 

Visando solucionar o problema do acesso ao SEAF, o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) propôs a criação de um Cadastro Nacional de Sementes Crioulas – uma 

espécie de “registro paralelo” das sementes. Mas esse cadastro teve problemas técnicos 

em sua implementação e, além disso, muitas organizações não aceitam cadastrar suas 

sementes no sistema: algumas temem que a disponibilização de informações sobre as 

sementes facilite a apropriação privada dos recursos genéticos locais; outras consideram 

que, se a lei isentou a sementes crioulas de registro, não faz sentido o MDA criar um 

novo sistema e exigir o registro para garantir o acesso a uma política pública. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5153.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7794.htm
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Outra política que foi criada e é criticada pelas organizações da sociedade civil foi o 

Programa Nacional de Sementes para a Agricultura Familiar, em que o MDA distribuía 

em toda a região semiárida uma única variedade de semente produzida pela Embrapa (o 

“catingueiro”). Além disso, o programa passou a fazer distribuição de sementes 

diretamente aos agricultores, e não através dos BSCs. Mais tarde essa ação foi assumida 

pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no âmbito do 

Programa Brasil Sem Miséria. Outra variedade de sementes (o “sertanejo”), também da 

Embrapa, foi incorporada ao programa, e manteve-se a lógica da distribuição em larga 

escala de poucas variedades, diretamente aos agricultores. 

 

Bastante diferente deste programa tem sido a experiência de parceria entre as 

organizações da agricultura familiar e a Conab para a comercialização e distribuição de 

sementes crioulas através do PAA. As operações de “compra e doação simultânea” de 

sementes crioulas tiveram início já em 2003 (ano da aprovação da nova lei de 

sementes). De lá para cá, a ação foi se ampliando e hoje está presente em vários estados, 

já tendo sido investidos mais de R$ 20 milhões na aquisição de sementes de milho, 

arroz, feijão, gergelim, plantas forrageiras e hortaliças. Como já foi citado 

anteriormente, o PAA tem atuado na lógica do fortalecimento dos BSCs para a 

promoção da autonomia dos agricultores com relação à produção de sementes, da 

valorização da diversidade de recursos genéticos locais e da distribuição das sementes 

em suas próprias regiões. 

 

Em 2011 a compra de sementes crioulas pelo PAA foi colocada em risco com a 

publicação de uma chamada pública para a compra de sementes crioulas pelo Programa 

Brasil Sem Miséria. O edital do MDS veio no sentido de substituir a ação do PAA, mas 

de maneira muito mais restritiva, o que acabou por excluir muitas organizações das 

operações de compra. Segundo as novas regras, as sementes comercializadas 

precisariam estar inscritas no Cadastro do MDA e as organizações de agricultores 

precisariam ter DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) Jurídica. Além disso, o 

pagamento seria realizado aos agricultores de forma individual, e não através de suas 

organizações (o que as enfraquece), bem como 70% das sementes comercializadas 

seriam distribuídas pelo MDS ao público do Brasil Sem Miséria – não necessariamente 

nas regiões de produção das sementes.  

 

Depois de muitas negociações essa mudança foi revertida: o acordo feito entre o MDS e 

a Conab é que, daqui em diante, somente os contratos acima de R$ 300 mil serão 

realizados através de editais do MDS, e mesmo assim esses editais serão apenas de 

credenciamento (e não de contratação). Além disso, para contratos abaixo de R$ 300 

mil não será exigida a inscrição das sementes no Cadastro do MDA, e sim 

comprovações da qualidade das sementes (testes de pureza, germinação e vigor), nos 

moldes do que era feito pelo PAA. Além disso, serão realizados testes para verificar a 

contaminação por transgênicos. 
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Note-se, entretanto, que essa reversão não foi institucionalizada, estando ainda sujeita a 

mudanças em função do cenário político. 

 

Por fim, coube notar que a recém-criação da Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica, além de corrigir equívocos no decreto da Lei de Sementes, abre 

espaço para a criação de um novo Programa Nacional de Agrobiodiversidade. Será 

fundamental o envolvimento das organizações da sociedade civil nas discussões acerca 

da elaboração, estruturação e definição das ações que este programa irá promover e 

estimular. 

 

Ana Carolina Brolo, da ONG Terra de Direitos, relembrou então a história de 

nascimento, vida e morte do Programa Nacional de Agrobiodiversidade aprovado no 

PPA (Plano Plurianual) 2008/2011. 

 

A ideia da sua criação surgiu durante o II Encontro Nacional de Agroecologia, realizado 

em Recife – PE em 2006. Também em 2006 havia sido aprovado o Tratado 

Internacional sobre Recursos Genéticos para a Alimentação e Agricultura da FAO 

(Tirfaa), relacionado à conservação e promoção do uso sustentável dos recursos 

genéticos para produção agrícola. Era um momento de mudanças importantes no 

cenário jurídico: além da recente aprovação da nova lei de sementes, que trouxe as 

mudanças já mencionadas, o Tirfaa determina o patrimônio genético deve ser protegido 

e que as leis nacionais devem ser adequadas para fortalecer as estratégias dos 

agricultores de conservação da agrobiodiversidade.  

 

Buscando envolver a sociedade civil no processo de construção do programa e dar 

visibilidade ao tema, foram realizados dois seminários. 

 

O Programa foi então aprovado no PPA 2008/2011, incluindo 12 ações que deveriam 

ser executadas por diversos ministérios. Entre elas, havia uma, de responsabilidade do 

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que não havia sido 

discutida com a sociedade civil, que previa o apoio da iniciativa privada para a 

conservação da agrobiodiversidade e a criação de bancos de germoplasma ex situ 

(houve até horto de eucalipto apoiado nesse contexto). 

 

Daí para frente, o que se presenciou foi uma baixíssima execução do orçamento do 

Programa – que foi diminuindo com o passar dos anos. 

 

Uma das ações do Programa era a implantação e manutenção dos CIMAs (Centros 

Irradiadores de Manejo da Agrobiodiversidade) pelo Ministério do Meio Ambiente e o 

MDA, em parceria com organizações da sociedade civil. Onze CIMAs haviam sido 

instalados antes da criação do Programa Nacional de Agrobiodiversidade. Após a sua 

criação, nenhum CIMA mais foi criado, e os que existiam foram deixando de receber 

recursos. 
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Em 2010 foi realizada em Pirenópolis – GO uma oficina para avaliar o Programa e 

propor ações para o PAA 2012/2015. Avaliou-se que a ausência de um mecanismo de 

controle social do Programa havia sido uma falha fundamental. Sugeriu-se, nesse 

sentido, a criação de um Comitê Gestor paritário, com representantes do governo e da 

sociedade civil. O marco regulatório que dificulta o repasse de recursos do governo para 

a sociedade civil foi também apontado como um problema para a execução do 

Programa. Outro grave problema identificado foi a falta de articulação entre os 

diferentes órgãos governamentais envolvidos. 

 

Por fim, o Programa acabou excluído do PAA 2012/2015, com o governo justificando 

que as ações existentes em alguns ministérios sobre o tema já eram suficientes. 

 

Os participantes do encontro ressaltaram que todos esses problemas já enfrentados 

precisam ser levados em conta quando da elaboração de um novo Programa de 

Agrobiodiversidade. É preciso, sobretudo, que se tenha clareza da lógica geral a orientar 

o Programa e que criem-se mecanismos para que os diferentes ministérios envolvidos 

possam interagir e atuar de forma articulada e complementar.  
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Debate com gestores e representantes de ministérios 

 

Na manhã do segundo dia do encontro estiveram presentes representantes de diversos 

ministérios e órgãos governamentais: MMA, MAPA, Conab, Incra e Embrapa. O debate 

teve início com a apresentação, por Paulo Petersen (da AS-PTA), de uma síntese das 

discussões do dia anterior: 

 

Experiências da sociedade civil: princípios, estratégias e relação com políticas 

públicas 

 

Partimos da ideia de que a semente é uma expressão da contradição entre uma 

perspectiva de desenvolvimento rural fundamentada na agricultura familiar camponesa 

e agroecológica e outra orientada pela lógica do agronegócio. A semente pode, de um 

lado, ser vista como um insumo mercantilizado e, de outro, como um bem comum livre, 

não passível de privatização, uma condição mesma da reprodução da agricultura 

familiar. Essa centralidade da semente no debate da agroecologia é o que motiva muitos 

dos trabalhos conduzidos por organizações aqui presentes. A semente mostra-se um 

tema mobilizador, independente da região e da origem cultural dos grupos, pois ela 

constitui uma porta de libertação de um modelo de produção que tem criado 

dependência e endividamento. Por outro lado, percebe-se que, apesar de sua riqueza e 

força social, esses trabalhos têm permanecido invisíveis diante do Estado, que tem tido 

enorme dificuldade de reconhecer e valorizar as iniciativas de conservação da 

agrobiodiversidade pela agricultura familiar.  

 

As apresentações das experiências de todas as regiões do Brasil mostraram também que, 

embora não exista um padrão segundo o qual se desenvolvem os diferentes trabalhos 

com sementes protagonizados por organizações da sociedade civil, existem princípios 

comuns que os norteiam. Identificamos os seguintes princípios fundamentais comuns: 

 

Identidade - As regiões têm suas próprias sementes, que são ao mesmo tempo meio de 

produção e meio de identificação cultural. Na medida em que os trabalhos com 

sementes são realizados, a própria identidade do agricultor familiar, indígena ou 

quilombola é resgatada. E a agroecologia necessita desse resgate de identidades. 

 

Autonomia – as experiências buscam garantir a autonomia no que diz respeito ao 

acesso às próprias sementes, mas também a outros insumos, sistemas financeiros etc. A 

questão da autonomia se relaciona também com o reconhecimento do agricultor familiar 

como guardião e produtor de sementes. 

 

Diversidade - nossos trabalhos buscam manter, alimentar e enriquecer a diversidade, o 

que se choca com a ideia “da boa semente” promovida por programas de distribuição de 

sementes baseados na difusão de uma ou poucas variedades melhoradas. Para nós a 

“boa semente” é o conjunto da diversidade. 
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Resistência – esse princípio está presente em dois sentidos: a resistência política em 

defesa da agricultura camponesa, da semente como expressão de que queremos exercer 

o direito de permanecer camponeses, indígenas e quilombolas contra uma força 

avassaladora de expropriação do patrimônio genético e da diversidade, mas também a 

resistência biológica que, em função da adaptação desenvolvida ao longo de gerações, 

as sementes locais apresentam às adversidades climáticas, ao solos pobres etc. 

 

Semente como produto cultural - as sementes carregam consigo uma cultura 

associada, e essa ideia remete à negação de que elas sejam reguladas por regime de 

propriedade intelectual. Embora o Estado reconheça a existência de sementes crioulas, 

elas são regulamentadas pela Lei de Sementes – e o fato de essa Lei ser regida por 

outros princípios cria uma serie de tensões. 

 

A identificação desses princípios comuns nos facilita chegar a algumas constatações: 

 

- Capacidade das comunidades de gerir esses recursos – as comunidades têm tido 

êxito em desenvolver e gerir de forma comunitária sistemas de estocagem, 

melhoramento, multiplicação e intercâmbio de sementes.  Mas o não reconhecimento 

dessa capacidade por parte do Estado resulta na criação e execução de políticas 

assistencialistas e baseadas na difusão de poucas variedades de sementes melhoradas – 

na lógica de que o Estado deve ser o “fomentador da boa semente”. 

 

- Intercâmbios – as feiras de sementes estão se disseminado pelo Brasil afora e têm 

sido realizadas em todas as regiões, cumprindo um conjunto de funções combinadas: 

tirar da invisibilidade o trabalho com sementes; resgatar materiais genéticos e 

conhecimentos associados; trocar, realizar o livre intercâmbio, proporcionar o acesso a 

sementes fora dos circuitos comerciais convencionais; sensibilizar para a revalorização 

dos recursos genéticos locais. As feiras representam ainda espaços de festa e de 

manifestação política (em diversas feiras são aprovadas cartas políticas com 

proposições, denúncias e demandas sobre o tema). 

 

- Articulação em redes – através dessas articulações experiências interessantes vão 

inspirando o surgimento de outras – foi assim com a organização da primeira feira de 

sementes dos índios Kayapó, inspirada na experiência dos índios Kraô. Outro exemplo é 

a dinâmica da ASA Brasil, que agora se desafia a ampliar o trabalho para os 11 estados 

que fazem parte do semiárido através da promoção de feiras e intercâmbios e do 

fortalecimento de Bancos e Casas de Sementes Comunitárias. 

 

- Vínculo com conhecimento acadêmico - muitas organizações têm estabelecido 

parcerias com universidades, com a Embrapa e com empresas estaduais de pesquisa. 

Essa experiência tem sido muito enriquecedora, tanto no que diz respeito à capacitação 

dos agricultores e à caracterização e avaliação de variedades, como para a construção de 

legitimidade do trabalho desenvolvido. Um exemplo importante foi a pesquisa 
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participativa realizada pela Embrapa Tabuleiros Costeiros com a Rede de Sementes da 

ASA-PB, que comprovou a qualidade das sementes crioulas em comparação com as 

sementes melhoradas pela Embrapa e distribuídas pelo governo na região semiárida. 

 

- Dimensão econômica: além do aspecto cultural e ambiental, há o econômico e 

financeiro. Pegando por exemplo o caso da AS-PTA do Paraná: neste ano o convênio 

com o PAA envolveu 55 famílias, que produziram sementes de 17 variedades de milho 

para abastecer outras 3.350 famílias (cada uma recebeu saco de 20 kg), que serão 

plantados em 3.350 hectares.  Se considerarmos que o preço da semente comprada gira 

em torno de R$ 300,00/saca, estamos falando em uma economia de R$ 1,05 milhão 

reais só na compra de sementes. Avançando no raciocínio, se essa semente for manejada 

de forma agroecológica, haverá uma economia de R$ 2.700,00/ha em insumos em 

comparação com os sistemas convencionais – no caso em questão, serão economizados 

R$ 8,9 milhões nos 3.350 hectares plantados. Somando a economia na compra de 

sementes com a economia no manejo, chega-se a um total de R$ 10 milhões. Se 

fôssemos extrapolar esse cálculo para as 50 mil famílias agricultoras dos 22 municípios 

da região do Contestado (Centro Sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina), 

considerando que cada família produz em média 1 alqueire (2,4 hectares) de milho, 

falaríamos numa economia de R$ 380 milhões – recursos que deixariam de ser gastos, 

deixariam de ser repassados para a cadeia do agronegócio e ficariam na própria região.  

 

- Interação com políticas públicas em geral: em alguns aspectos o Estado reconhece o 

valor das experiências da sociedade civil para a promoção da conservação e uso da 

agrobiodiversidade, mas em outros acaba por restringi-las. Um exemplo é o Seguro da 

Agricultura Familiar (SEAF), vinculado ao Pronaf, que cria dificuldades para os 

agricultores que plantam sementes crioulas – embora as sementes crioulas sejam muito 

mais resistentes às adversidades climáticas do que as sementes comerciais. 

 

Vimos também avanços significativos, como a compra e distribuição de sementes 

crioulas através do PAA. Várias das experiências apresentadas foram alavancadas e/ou 

ganharam escala a partir dessa parceria com a Conab. Mas essa política está sendo 

ameaçada, sobretudo pela visão do governo que as organizações não são capazes de 

fazer a gestão do trabalho. No momento em que o Estado toma para si o papel de 

fomentar a produção de sementes para distribuição em larga escala pelo Programa 

Brasil Sem Miséria, compromete a conservação das sementes crioulas, que são aquelas 

produzidas e utilizadas no local, adaptadas às condições e às culturas do seu lugar. A 

semente que vem de fora não é semente crioula (embora até possa ser “acrioulada” 

depois).  

 

Para nós o desafio de aumentar escala não é igual ao desafio de distribuir sementes ao 

público do Programa Brasil sem Miséria, e sim o de fortalecer as organizações locais 

para que sejam gestoras de suas sementes. 
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Do nosso ponto de vista, para que se possa aumentar a escala das experiências de 

produção e uso de sementes crioulas são necessários os seguintes elementos: 

 

1 - Capacitação: assistência técnica e educação. É preciso acoplar a programas como o 

PAA atividades de Ater e capacitação dos técnicos; 

 

2 – Infraestrutura: é necessário que se apoie as organizações locais para que consigam 

estruturar bancos e casas de sementes, sistemas de beneficiamento etc. 

 

3 – Intercâmbio: apoio à realização de feiras e à dinâmica das redes. 

 

Ou seja, não se trata só de produção e distribuição de sementes, mas de fomento ao 

trabalho das organizações. 

 

Consideramos oportuno também lembrar o que foi o Programa Nacional de 

Agrobiodiversidade celebrado em 2007 para o PPA 2008/2011 e avaliar os problemas 

que o levaram ao fim, e a partir daí tirar lições para a construção de um novo Programa 

no âmbito da PNAPO. Nesse sentido, identificamos os seguintes problemas: 

 

1 - Fragmentação entre órgãos: não havia intersetorialização e nem uma concepção 

em comum formando o Programa. Na construção de um novo programa é preciso que 

os órgãos e organizações assumam esse compromisso; 

 

2 – Ausência de controle social: não havia nenhuma instância de controle social do 

Programa. Na PNAPO, por exemplo, haverá uma Comissão Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica (CNAPO). É preciso pensar algo semelhante para o Programa de 

Agrobiodiversidade. 

 

3 - Baixíssima execução orçamentária; 

 

4 - Contradição entre o que foi elaborado e o que muitos órgãos implementaram: a 

ação da Embrapa, por exemplo, foi oculta em muitos sentidos, e às vezes ia na 

contramão do que estamos defendendo. Houve situações em que a direção da Embrapa 

afirmou que a ação que estava sendo executada no âmbito do Programa era a Rede de 

Transição Agroecológica, quando a própria Rede não sabia que sua ação fazia parte do 

Programa. 

 

Esses problemas não podem se repetir. É preciso que se estabeleça um diálogo 

permanente entre os órgãos governamentais e entre estes e a sociedade civil, no sentido 

da complementariedade. 

 

Por fim, há uma questão trazida pela experiência de Cunha que merece ser mencionada: 

a partir de 2014 as sementes precisarão ser certificadas como orgânicas para que os 

produtos orgânicos sejam certificados como tais. Isso representa um desafio para nós, 
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mas que não pode ser assumido esquecendo-se o outro lado, que é o direito das 

comunidades de manejar e controlar os seus recursos. É preciso cumprir o que está na 

lei, mas associando isso à lógica de conservação da agrobiodiversidade. Não podemos 

ser regidos pelo Renasem. É preciso garantir mecanismos que permitam que a produção 

de sementes seja territorializada, ao invés vez de criar um mercado de sementes 

orgânicas que podem provocar erosão genética da mesma forma que fazem as sementes 

convencionais e transgênicas. 

 

Após essa apresentação, os representantes dos ministérios e órgãos governamentais 

fizeram suas falas, que estão sintetizadas abaixo: 

 

Jorge Gonçalves – MAPA: 

 

É importante para nós gestores públicos de Brasília ouvir quem está na ponta, isso ajuda 

a direcionar as políticas públicas.  

 

Já tivemos um avanço no âmbito da legislação, que foi a mudança do Artigo 4º. Decreto 

regulamentador da Lei de Sementes, deixando clara a possibilidade de intercâmbio de 

sementes crioulas, pois havia uma confusão e interpretações diferentes dentro do 

MAPA. Isso foi um avanço, conquistado com um acordo do MAPA com o setor de 

sementes, foi um desafio para o setor de agroecologia do ministério.  

 

Já fizemos duas reuniões – uma antes e uma depois da publicação do decreto que cria a 

PNAPO – para discutir a questão específica das sementes crioulas. Altair Machado, da 

Embrapa, e Juliana Santilli, do Ministério Público, fizeram parte de um grupo chamado 

para discutir estratégias e desafios a se considerar nesse contexto. Esse grupo chegou a 

duas questões que precisam ser trabalhadas. Uma está relacionada ao aspecto legal: 

precisamos de um marco legal específico para as sementes crioulas. Temos uma 

conceituação de sementes crioulas na Lei de Sementes, mas não temos um detalhamento 

dos aspectos culturais, da identidade, da adaptação, da localidade etc. Esse grupo 

considera que é preciso publicar uma Instrução Normativa (IN) criando um marco 

conceitual para essa questão. A norma teria que deixar claro que as sementes crioulas 

são de domínio público, teria que conter uma conceituação, incluindo parâmetros que 

não podem ser só agronômicos. Os aspectos relacionados à qualidade das sementes 

também têm que ser abordados. No entender do grupo, essa IN teria que trabalhar bem, 

de um lado, a questão conceitual e de identificação (parâmetros morfológicos, culturais 

etc.) e, no outro aspecto, a questão da certificação das sementes orgânicas (vamos 

priorizar os SPGs – Sistemas Participativos de Garantia). 

 

A outra questão a ser trabalhada é aquela relacionada ao fomento. Temos um desafio 

muito grande: existe hoje uma discussão no Ministério acerca da importância do 

fomento educativo para instruir sobre o cumprimento da lei, da importância de se 

prevenir as ilegalidades ao invés de ter que atuar como polícia depois. Temos trabalhado 

em várias frentes nessa questão, principalmente depois que a Coordenação de 
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Agroecologia passou a ter projetos no contexto do Probio (Projeto de Conservação e 

Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira), que é uma parceria com o 

MMA, com recursos do Banco Mundial. Ainda no âmbito do Probio temos contratado 

consultorias para trabalhar na perspectiva da agrobiodiversidade – contratamos uma 

agora para trabalhar a questão dos BSCs, e vamos contratar outra, de um técnico da 

ABD (Associação Biodinâmica), para trabalhar com a conservação on farm, incluindo a 

questão da qualidade e do armazenamento das sementes. 

 

Desde 2007 estamos também trabalhando no fomento a Bancos de Sementes 

Comunitários, em parceria com a Embrapa e o MCTI (Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação), e esperamos que essa ação seja trazida para dentro da PNAPO. 

Estrategicamente, escolhemos começar a trabalhar com sementes de adubos verdes, pois 

assim a ação teria menor resistência dentro do MAPA, mas também considerando a 

importância da disseminação da tecnologia da adubação verde e a dificuldade de se 

encontrar sementes no mercado. Temos agora um grande desafio: no novo PPA, o 

programa dos BSCs incorpora uma nova perspectiva, que é a de trabalhar om sementes 

crioulas e florestais nativas.  

 

Hoje esse trabalho está presente em 15 estados, com cerca de 300 bancos familiares e 

comunitários (mais familiares do que comunitários). A perspectiva do MAPA é chegar a 

800 bancos, e que eles funcionem no sentido de promover a agrobiodiversidade. Outro 

grande desafio que existe agora é a formação de uma rede. Pensamos que esse trabalho 

deve ser agregado a outras iniciativas que já existem há muito tempo, que temos que 

formar uma rede de BSCs e Bancos Familiares. Queremos fazer uma articulação maior 

dentro dessa ação de fomento, mas temos tido dificuldade para a formação dessa rede. 

Fazemos já um apelo à organizações da ANA, nesse sentido de construção da rede. Essa 

rede poderá estar associada a outras redes de estudo e pesquisa, e podemos firmar 

parcerias com institutos federais. Temos hoje 26 Núcleos de Agroecologia, e estamos 

discutindo ampliar esse número através de parcerias com o MEC e o MCTI. 

 

O MAPA está ainda trabalhando no contexto da Instrução Normativa de agosto de 

2009, que prevê que a partir de 2014 os agricultores orgânicos terão que usar sementes 

orgânicas. Este trabalho está atrasado, e esperamos que o fomento à produção orgânica 

de sementes seja incrementado com a PNAPO. As sementes orgânicas poderão ser 

produzidas em manejo agroecológico, em policultivo e na presença de plantas 

espontâneas (ao contrário da produção de sementes convencionais, que tem que ser em 

monocultivo), mas garantindo-se a qualidade. E acreditamos que a qualidade da 

semente orgânica que vai entrar no mercado deve ser garantida pelos SPGs. 

 

João D’Angelis – MMA: 

 

O MMA esteve envolvido com a construção da PNAPO, junto com outros 

companheiros do governo e com a ANA. Nesse âmbito, tentamos extrair a agenda do 

estoque de recursos genéticos para agricultura ecológica. Um desafio que nos foi 
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apresentado: cerca de 15 mil agricultores declararam-se praticantes de agricultura 

orgânica no censo agropecuário, mas estimamos que existam cerca de 90 mil 

agricultores envolvidos em processos de transição agroecológica. A expectativa no 

âmbito da PNAPO é a de elevar a expressão desse setor na agricultura brasileira e 

expandir esse número para algo em torno de 300 mil agricultores envolvidos em 

dinâmicas de transição. Para isso será necessário calibrar um conjunto de medidas: Ater, 

seguro, fomento etc. Esse número é facilmente alcançado nas estatísticas da Ater, se ela 

for pensada como uma âncora para puxar essa estratégia.  

 

Mas isso nos impõe um grave problema com relação ao gargalo dos recursos genéticos: 

se já estamos em apuros para garantir o abastecimento da agricultura orgânica com 

sementes orgânicas, conforme determina a Instrução Normativa do MAPA, imagine-se 

então o que significa incluir o público da agroecologia. O problema é agravado pelo fato 

de não termos medidas para a proteção da agrobiodiversidade no Brasil, pois plantam-se 

sementes híbridas e transgênicas em qualquer lugar. 

 

As discussões em torno da construção da PNAPO traziam também duas questões 

importantes: a criação de áreas livres de transgênicos e a regulamentação do Tirfaa. 

 

Fizemos um esforço exaustivo de diálogo dentro do Ministério, com convidados da 

Embrapa (Altair Machado) e da área do direito (Juliana Santilli e Maria Rita Reis) para 

tentar mobilizar iniciativas nesse sentido. Havia dois caminhos para se contribuir com 

essa agenda: (i) a criação de medidas restritivas ao plantio de híbridos e transgênicos 

(áreas de amortecimento, territórios livres etc.), e (ii) a promoção de uma agenda 

indutora, de expansão de iniciativas de conservação da agrobiodiversidade no Brasil. 

 

A partir dessas discussões, a proposta acerca das medidas restritivas foi esvaziada, pois 

concluímos que não há mecanismos legais para a imposição das áreas livres. Chegou-se 

a pensar em “abrir” o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) e criar 

uma categoria de “áreas de proteção da agrobiodiversidade”, dentro e no entorno das 

quais não se pudesse plantar transgênicos. Mas não tivemos coragem de abrir essa 

agenda no atual quadro de mudanças no Código Florestal.  

 

Coube-nos então propor uma agenda indutora das ações em agrobiodiversidade. 

Estamos chamando outros pares do governo e queremos também estabelecer um diálogo 

com esse grupo da sociedade civil para a realização de um estudo, um mapeamento 

nacional, buscando resolver essa questão da invisibilidade: é preciso conhecer a área 

abrangida pelas experiências, os estoques de recursos genéticos locais, quais as nossas 

ameaças de erosão genética e contaminação, qual é o público envolvido, onde ele está 

localizado etc. Esse esforço de mapeamento poderá então pavimentar os subsídios para 

a construção de um programa nacional de agrobiodiversidade – e vemos a Comissão da 

PNAPO como um espaço para a construção, o endossamento e o controle da sociedade 

sobre esse programa. 
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Merecem ainda destaque duas questões relacionadas às propostas da ANA apresentadas 

pelo Paulo. Uma é a dimensão econômica apresentada a partir do exemplo da 

experiência da AS-PTA com o PAA no Paraná: demonstrações como a que foi feita 

aqui podem ter um papel importantíssimo para melhorar nossas correlações de forças 

nesse debate dentro do governo. A contribuição econômica da conservação da 

agrobiodiversidade não foi até agora explicitada, em nenhum momento. Seria 

extraordinário se conseguíssemos jogar luz sobre esse debate.  

 

Outra questão na qual podemos investir é a construção de um plano de melhoria da 

infraestrutura comunitária e apoio às redes de sementes, em maior escala. O MMA vem 

negociando uma linha de investimento específica no Fundo Clima na agenda da 

agrobiodiversidade. Pode haver aí uma oportunidade interessante para a implementação 

de um plano de infraestrutura e redes. A proposta do mapeamento das experiências pode 

também fornecer subsídios e dar sustentação para a elaboração desse plano. 

 

Altair Machado – Embrapa: 

 

Há instituições públicas que trabalham com ensino e pesquisa sobre agrobiodiversidade 

(entre elas a Embrapa), mas são ações isoladas. O espaço existe, mas está fragmentado. 

Nosso desafio hoje na Embrapa é quebrar uma série de paradigmas internos para 

introduzir questão da agrobiodiversidade. Estamos puxando pelo tratado da FAO para 

dar visibilidade para o tema na instituição. Estamos também na Embrapa buscando 

estabelecer uma plataforma de trabalho no nível científico, com diretrizes para a 

formação de um grande programa de sementes agroecológicas cuja base seria a 

concepção do entendimento da diversidade, do melhoramento participativo e da 

recriação de novas variedades (pois muitas variedades crioulas estão em processo de 

erosão). 

 

Observamos dois pontos fundamentais, que são as questões conceituais e estratégicas. 

Há muita confusão com relação ao que vem a ser agrobiodiversidade. No nosso 

entendimento trata-se de um conceito vivo e em evolução, e não estático. Essa 

diversidade está vinculada a conhecimentos e tradições locais (uso, gastronomia, 

questões místicas, artesanato...) e a agrobiodiversidade inclui essa relação. Nesse 

contexto a agrobiodiversidade é também a base para os sistemas agroecológicos.  

 

No campo da agrobiodiversidade vimos diferentes experiências e formas de ação como 

o resgate e a introdução de variedades, o melhoramento participativo, os ensaios 

nacionais de variedades (que traz elemento pedagógico importante, além de introduzir 

materiais)... Mas são ações fragmentadas no Brasil. 

 

Estamos então defendendo a ideia de fazer uma sistematização em nível nacional, para 

ver o estado da arte da agrobiodiversidade, tanto no que diz respeito à pesquisa, quanto 

ao manejo local. Esse grande diagnóstico deve apontar as fragilidades, as 

potencialidades e as demandas que podem ser trabalhadas em arranjos locais e 
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territoriais no manejo da agrobiodiversidade. Isso não seria feito pela Embrapa: ela seria 

ser um dos órgãos trabalhando em parceria, junto com a sociedade e em interação com 

diferentes instituições e organizações. 

 

Hoje, na Embrapa, podemos introduzir esse tema no macroprograma de agricultura 

familiar. A diretoria da Embrapa já foi sensibilizada para esse tema e já introduziu 

cursos de capacitação em agrobiodiversidade e agroecologia no calendário da 

instituição. 

 

Estamos trabalhando também no campo jurídico, mostrando as contradições de 

interpretação no campo do governo, o tratado da FAO, a questão do direito ao livre uso 

da agrobiodiversidade, e tentando discutir a criação de áreas consideradas de patrimônio 

de conservação e uso da agrobiodiversidade (conseguimos aprovar uma lei municipal 

nesse sentido em Muqui - ES).  

 

Ainda com relação à questão jurídica, quando foi introduzido na Lei de Sementes o 

termo “sementes crioulas, locais e tradicionais”, houve um elemento estratégico de 

reconhecer esse recurso genético. Mas as leis de sementes são leis de mercado, que 

interessam às empresas. As sementes crioulas não remetem às relações comerciais, e 

sim a outras relações (ambientais, sociais, culturais etc.), que por sua vez remetem a 

uma política nacional de agrobiodiversidade. Com uma política assim, teríamos como 

regulamentar o que entendemos por essas variedades e como elas estão inseridas, como 

se relacionam com comunidades, costumes, sistemas de produção etc. E nessa política 

faríamos também referência à conservação da agrobiodiversidade para a proteção desses 

recursos (em vez de propor áreas livres de transgênicos). Nesse sentido a PNAPO foi 

um avanço, mas não tão grande. Seria melhor uma política nacional de 

agrobiodiversidade e agroecologia, em função da importância disso em todo o mundo, e 

não isso como um elemento dentro da PNAPO. 

 

Terezinha Dias - Embrapa: 

 

Essa questão da militância dentro da Embrapa pode ser reforçada com moções e 

pressões no ambiente externo – os Conseas, por exemplo, têm mandado moções e 

recomendações para o órgão. 

 

Há 12 anos a Embrapa tem fomentado a realização das feiras de sementes em 

comunidades indígenas: já foram 8 feiras de sementes do povo Kraô – que motivaram a 

organização da feira Kayapó. Já houve também três encontros dos Parecis, que 

contaram inclusive com a ajuda do campesinato (MST) para recuperar materiais 

genéticos perdidos. Houve também esforço das comunidades indígenas no sentido de 

propor que a PNAPO criasse áreas livres de transgênicos no entorno de comunidades 

indígenas, mas a Presidenta Dilma cortou isso. 
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No Cenargen, que é o principal centro de produção de transgênicos da Embrapa, temos 

um grupo de conservação on farm, com o qual podemos conversar sobre essas questões 

e internalizar essa temática. Estamos trabalhando com os curadores dos bancos de 

gemoplasma no sentido de abrir esses bancos. É verdade que as sementes locais estão 

com os agricultores, mas houve um esforço de 40 anos e um grande investimento de 

recursos públicos para conservar essas sementes, algumas das quais obtidas junto aos 

povos indígenas há décadas atrás, e isso deve ser acessível pelas comunidades. 

 

É extremamente preocupante essa nova proposta chamada Conserva Brasil, com vistas à 

privatização dos bancos de germoplasma da Embrapa. Isso foi denunciado pelo 

sindicato da Embrapa: existem 200 mil “acessos” que são do povo brasileiro, e 

precisamos abrir uma discussão do povo brasileiro sobre isso. Há outros atores dentro 

da Embrapa que precisam ser fortalecidos para esta luta ganhar força. 

 

A ANA deveria também se articular com Funai, que faz pregões para compra de 

sementes híbridas e distribui nas terras indígenas brasileiras. Às vezes os índios pegam 

sementes híbridas e as sementes não vingam, e eles acham que são burros, que não 

sabem plantar. A Funai precisa parar de fazer isso. Tem comunidades que não têm mais 

pedido sementes para a Funai, isso é uma vitória nossa.  

 

César Aldrighi – INCRA: 

 

O Incra está passando por mudanças. O ex-presidente do órgão Celso Lacerda havia 

assumido um conjunto de compromissos relacionados à agroecologia. Ontem aconteceu 

uma reunião com o novo presidente Carlos Guedes e ele afirmou que esses 

compromissos serão mantidos na nova gestão. Vimos tendo diálogos com sociedade 

civil sobre formação em agroecologia, inclusive com a ANA, e isso está mantido. 

 

Nos últimos 40 anos o Incra criou 30 superintendências regionais e implantou 9 mil 

assentamentos com mais de 1 milhão de famílias, em mais de 80 mil hectares (mais de 

12% do território e da população que está no meio rural). A tarefa do Incra nesse 

período foi realizar obtenção de terras e a implantação de assentamentos. Fomentar a 

produção nunca foi uma missão do órgão. Mesmo assim, nos últimos anos fomos 

construindo um conjunto de políticas de fomento à produção, como os créditos de 

instalação (hoje são 9 créditos, somando R$ 40 mil por família incluindo construção da 

casa, que deverão se fundir num credito único). E embora estimular o desenvolvimento 

nos assentamentos seja uma tarefa relativamente nova (essa área de desenvolvimento foi 

criada em 2007), implantar e fiscalizar essas políticas ocupa hoje 90% da força de 

trabalho do órgão. 

 

A avaliação que o ex-presidente Celso fez no início do ano passado foi a de que o Incra 

faz muita coisa (obtém terra, faz assentamentos, regularização fundiária, distribui 

crédito, contrata assistência técnica...) mas sem foco. E o nosso desafio é dar foco para 

as ações. Em 2007/08, quando começamos a discutir desenvolvimento, pegamos uma 
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ação do PPA, junto com MAA, e participamos do desenvolvimento de alguns CIMAs 

(Centros de Irradiação e Manejo da Agrobiodiversidade). Foram experiências pontuais, 

que não foram incorporadas à missão do Incra, mas que foram boas sementes, que 

podem ser resgatadas.  

 

Ainda com relação à produção nos assentamentos, no PPA atual temos alguns recursos 

direcionados para Ater como a formação de agentes de extensão rural. Isso não existia 

até 2011, até então éramos monitorados quantitativamente pela contratação de projetos 

de Ater, sem fazer o debate da qualidade. Mas a nova Lei de Ater (12.188/10) e as 

novas chamadas públicas estão nos forçando a pensar sobre como fazer Ater. O foco na 

agroecologia tem sido delegado às operadoras de Ater. Hoje temos 240 mil famílias 

sendo atendidas, e o desafio é começar o debate para que as chamadas públicas e 

contratos comecem a dar foco para agroecologia. Outro desafio nosso é interagir com as 

prestadoras de Ater (pois nem todas seguem a linha da agroecologia). 

 

Com relação às propostas apresentadas na síntese do Paulo, penso que temos que iniciar 

a construção de um processo grande de formação em agroecologia. O Incra tem uma 

estrutura pesada, grande, e a equipe da AS-PTA já fez um rascunho inicial de processo 

de quebra de gelo na instituição, para depois começar a descer para a formação de 

técnicos e diálogo com operadoras e técnicos nos assentamentos. 

 

Fizemos também um termo de cooperação com o CNPq, de cerca de R$ 40 milhões 

para serem executados em três anos, e vamos promover, no âmbito do Pronera 

(Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), 30 cursos de pós-graduação e 

mestrado profissional junto com universidades para servidores do Incra, agricultores e 

técnicos de Ater. É uma ação importante. 

 

Além disso, boa parte do recurso da Ater vai ser direcionada para chamadas públicas ou 

outro instrumento que vamos construir – há demandas por levantamento sobre sementes 

agroecológicas e por chamadas de Ater específicas para sementes agroecológicas (é 

interessante notar que pressão dos movimentos sociais não era pela agroecologia e agora 

está ficando). 

 

Percebemos que o tema das sementes está entrando no dia a dia do Incra e o está 

desafiando, e o presidente Guedes deu carta branca para a organização seguir o que 

estava sendo negociado com a ANA. Esse espaço de discussão e construção de 

propostas vai ter ressonância no que estamos fazendo, e os próximos passos para a 

construção de chamamento específico para sementes agroecológicas terá influência 

daqui. 

 

Silvio Porto – CONAB: 

 

Uma das ações que mais fomentou as experiências das organizações sociais no campo 

das sementes crioulas foi o PAA. Se olharmos de 2003 para cá, tivemos um processo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm
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extremamente interessante de vinculação na lógica das próprias organizações. Nunca 

impusemos um processo – o projeto vem formatado pelas organizações, então o 

processo vai respeitando a lógica que é proposta. E do ponto de vista legal, atuamos 

praticamente nove anos na ilegalidade – sempre faço questão de dizer isso, pois ao 

fazermos compra e distribuição não estávamos seguindo o que a legislação determinava, 

pois a lei permitia a troca e não a comercialização de sementes. Felizmente essa questão 

foi agora resolvida no decreto que cria a PNAPO, mas isso foi resultado de uma luta 

muito grande, com apoio muito grande da ANA no processo de discussão, e com o 

apoio de companheiros de governo também. Isso era pior que a invisibilidade, era a 

criminalização das sementes crioulas. Agora passamos de um cenário passível de 

criminalização para um de reconhecimento e visibilidade. Isso é importantíssimo. 

 

Ainda com relação à questão legal, penso que devemos seguir o que está na Lei de 

Sementes sobre o não registro das sementes crioulas no RNC: essa possibilidade abre a 

perspectiva de fazer valer o real direito dos agricultores ao livre uso da 

agrobiodiversidade. Quanto menos normatizarmos, melhor, pois quanto mais normativa, 

mais engessamento.  

 

Em relação à necessidade da garantia da qualidade das sementes crioulas, conforme 

mencionou Jorge do MAPA: considero que isso seja de fato uma necessidade quando se 

trata de relação público-privada. Quando é privado-privada, o Estado não precisa 

interferir, trata-se de livre uso, troca, de permitir que os materiais sejam utilizados. 

Nesse sentido, o que definimos e passamos a exigir na Conab são os parâmetros oficiais 

de aferição da qualidade: testes de vigor, germinação e pureza, feitos em laboratório 

oficial credenciado na rede do MAPA. Assim, fizemos a “ilegalidade por dentro da 

legalidade”, comprovando que se tratava de semente e reconhecendo esses materiais em 

todos os aspectos relacionados aos princípios mencionados pelo Paulo da AS-PTA. 

 

Com relação à Embrapa, penso que devemos forçar mudanças efetivas nas normas 

internas do órgão, que criminaliza os pesquisadores que interagem com as comunidades. 

A distribuição dos materiais do banco de germoplasma não pode ser impedida aos 

agricultores e indígenas. O Consea deve ser um espaço para se fazer esse debate – na 

próxima reunião devemos aprovar uma exposição de motivos, para ser encaminhada à 

Presidenta Dilma, contra a proposta Conserva Brasil, que é totalmente contraditória aos  

tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e ao que é feito nos bancos de 

germoplasma de todo o mundo. 

 

Voltando ao PAA: para além da aquisição, nós também apoiamos a realização de várias 

feiras de sementes – tanto para o fomento para aquisição e uso de sementes, como para 

promover a visibilidade do trabalho (a feira de sementes Kayapó, por exemplo, foi 

apoiada pela Conab). Além disso, apoiamos praticamente todas as edições da Jornada de 

Paranaense de Agroecologia, o último encontro da ANA, entre outros. Conseguimos 

apoiar esses encontros com a alimentação, por meio da aquisição dos produtos dos 
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diversos grupos. E sempre que assumimos esse ônus, nunca tivemos problemas. Mas se 

começamos a normatizar, começam a aparecer as restrições.  

 

E nesse processo todo, a publicação da chamada pública do MDS para a compra de 

sementes crioulas foi um passo atrás (nós sempre trabalhamos por demandas). Essa 

chamada saiu sem a nossa anuência (embora tenhamos sido colocados dentro da 

execução) e conseguimos, à duras penas, com debates, discussão e divergências, 

aprovar que não serão mais publicadas chamadas como aquela para encaminhamento de 

projetos, mas sim para credenciamento de organizações que porventura venham a querer 

trabalhar com projetos acima de R$ 300 mil (embora isso ainda não esteja normatizado). 

Precisamos estar muito atentos a esse processo de normatização, o MDS deve chamar 

reunião do Grupo Consultivo do Grupo Gestor do PAA para discutir essa questão 

específica de editais. Note-se que a exigência da inscrição das sementes no Cadastro do 

MDA está mantida para projetos acima de R$ 300 mil, e que há o risco de que seja 

mantida para todos os contratos – é preciso ficarmos atentos. 

 

Outra coisa é que precisamos também incluir a PGPM-Bio (Política de Garantia de 

Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade) nesse debate sobre a 

agrobiodiversidade. A política de preços mínimos já inclui 10 produtos e está em vias 

de incluir mais 4 para (a maioria é da Amazônia, mas há produtos do cerrado e da 

caatinga, e vai entrar o pinhão do sul). O desafio, nesse caso, tem sido o inverso: sempre 

sobram recursos, precisamos fazer com que as informações cheguem nas organizações. 

Além disso, muitas organizações estão fora da política por falta de documentação, 

sobretudo DAP. Isso é uma questão seríssima. É preciso também avançarmos na 

questão da Ater, pois nesse caso a capacitação também é fundamental (além do capital 

de giro). Fizemos avaliação com diversas organizações e órgãos de governo para ver 

como avançamos. 

 

Com relação ao extinto Programa Nacional de Agrobiodiversidade, vejo que vocês 

foram muito precisos na avaliação, sobretudo quanto à falta de gestão compartilhada e à 

baixa execução de recursos. Somos experts em não dar continuidade a processos, e a 

PNAPO é um exemplo disso: constituímos um grupo de discussão para a construção da 

Política e, a partir da publicação do decreto, esse grupo já quase se dissolveu. Nós – 

Embrapa e Conab – estamos no “conselhão”, e não no Conselho Executivo da PNAPO, 

mas como gestores podemos contribuir nesse processo. 

 

Por fim, estamos entrando no projeto de apoio à ASA Brasil para a implementação de 

1.500 Casas e Bancos de Sementes para o semiárido. Já tivemos duas reuniões sobre 

isso e, na segunda, a Embrapa também participou. O Incra não esteve presente devido 

ao processo de transição na presidência, mas com o aval do novo presidente Guedes o 

órgão será muito bem vindo. Já há diálogo com MDA para efetivamente criar condições 

políticas e financeiras para esse projeto, que é de extrema relevância não só para o 

atendimento do público no âmbito do Programa Brasil sem Miséria, mas sobretudo para 
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fortalecer uma nova agenda da ASA na perspectiva de entrar de forma mais explícita e 

articulada do tema da agrobiodiversidade no contexto do P1+2. 

 

Informe sobre convenções internacionais relacionadas às sementes crioulas 

 

Antes dos debates finais do encontro, Gabriel Fernandes, da AS-PTA, fez um pequeno 

informe sobre as negociações relacionadas às convenções internacionais das quais o 

Brasil é signatário e que dizem respeito à conservação e ao uso da agrobiodiversidade: 

 

Em duas semanas vai acontecer Conferência das Partes (COP) da Convenção da 

Diversidade Biológica (CDB), na Índia. Na última semana a ONG Terra de Direitos 

promoveu uma reunião sobre a COP da Índia, que será também a MOP (Encontro das 

Partes) do Protocolo de Cartagena, com três assuntos que interferem na nossa discussão: 

(i) a identificação dos carregamentos internacionais de grãos transgênicos; (ii) o 

protocolo de avaliação de risco de transgênicos, ou seja, qual deveria ser a matriz de 

avaliação de risco para o meio ambiente e consumo de transgênicos previamente à 

liberação comercial (a maioria dos países tem orientado a avaliação de risco pelo 

Princípio da Precaução, ao contrário do que tem acontecido no Brasil, que atualmente 

tem mecanismos quase automáticos de aprovação e regras cada vez mais frouxas); e (iii) 

a análise socioeconômica. (As recomendações produzidas pela Terra de Direitos para a 

COP/MOP estão disponíveis em http://terradedireitos.org.br/wp-

content/uploads/2012/10/Recomenda%C3%A7%C3%B5es_MOP_6_e_COP_11.pdf). 

 

Uma ação importante das organizações é a de monitorar o posicionamento do Brasil lá 

fora e contrapor isso à postura que é adotada internamente, e explorar essas 

contradições. Por exemplo, nas reuniões internacionais o Brasil diz que tem executado 

bem a avaliação socioeconômica da liberação de transgênicos, quando na verdade o 

Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS) só se reuniu duas vezes desde que foi 

criado, em 2005, e mesmo assim para “enquadrar” o Ibama e a Anvisa. 

 

Na MOP do Japão, realizada em 2010, foi aprovado outro Protocolo Complementar 

sobre responsabilização no caso de danos. Foi uma aprovação importante, inclusive pela 

oportunidade de se discutir o que se entende por dano. O Brasil votou favoravelmente à 

aprovação do Protocolo Complementar, até porque lá não havia clima para não aprovar, 

mas agora o Executivo não está enviando o Protocolo para o Congresso para Ratificar, 

pois isso impacta as empresas do agronegócio.  

 

Na MOP de Nagoya foi aprovado também o protocolo de repartição de benefícios da 

exploração da biodiversidade. Estamos agora discutindo a elaboração de um documento 

sobre como esse mecanismo já está sendo usado para alavancar mecanismos de PSA 

(Pagamento por Serviços Ambientais) no Brasil, como os créditos de carbono. O 

documento também teria o objetivo de explicitar as contradições e puxar o debate. 

 

http://terradedireitos.org.br/wp-content/uploads/2012/10/Recomenda%C3%A7%C3%B5es_MOP_6_e_COP_11.pdf
http://terradedireitos.org.br/wp-content/uploads/2012/10/Recomenda%C3%A7%C3%B5es_MOP_6_e_COP_11.pdf
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Há também o Tirfaa (Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos para a 

Alimentação e Agricultura da FAO), que é o primeiro instrumento internacional que 

reconhece papel dos agricultores na domesticação das plantas e conservação dos 

recursos genéticos. No Brasil está se discutindo a criação de uma lei para a 

implementação do tratado, mas o processo está sendo liderado pelo MAPA e tem pouca 

gente sendo consultada. A ONG CAA-NM participou de uma reunião com a FAO e 

diversos ministérios e órgãos governamentais sobre esse tema (um relato detalhado 

dessa reunião foi disponibilizado por Carlos Dayrell). Haverá outra reunião em breve, e 

o CAA-NM tem reforçado a importância de que sejam convidadas representações dos 

agricultores. Trata-se um instrumento importante, mas que dependendo de como for 

regulamentado pode ser um tiro que sai pela culatra. 

 

O GT-Biodiversidade da ANA se dedicou nos últimos anos a entender e acompanhar 

esse tema, bem como conhecer a legislação internacional e a sua vinculação com os 

temas que discutimos aqui. Mas nesse contexto de retomada do GT-Biodiversidade da 

ANA com foco na luta pela preservação das sementes crioulas precisamos avaliar até 

que ponto esse tema de fato faz parte da nossa pauta e quanto esforço devemos dedicar 

sobre essas questões. 

 

Encaminhamentos e propostas: 

 

Ao final da reunião, os participantes da Oficina discutiram e propuseram alguns 

encaminhamentos para a continuidade da articulação em torno das sementes crioulas. 

Abaixo, apresenta-se uma síntese dessas propostas e encaminhamentos: 

 

- Programa Nacional de Agrobiodiversidade: temos dois momentos pela frente. 

Primeiro, devemos identificar no PPA atual as ações relacionadas às sementes e buscar 

adaptações e articulação entre elas. Não teremos assim um Programa, mas podemos ter 

um bom conjunto de ações. Em paralelo, devemos discutir e construir um Programa 

completo e coerente para entrar no próximo PPA. O processo de construção do III ENA 

será um espaço importante de elaboração nesse sentido. Identificam-se dois objetivos 

principais para esse Programa: ampliar a escala das experiências que já existem e 

estimular que outras organizações comecem a também trabalhar com a conservação e 

uso da agrobiodiversidade. Fundamentalmente, o Programa deverá articular um 

conjunto de ações que incluam Ater, formação, infraestrutura etc., de acordo com os 

princípios que orientam o trabalho nas comunidades rurais. 

 

- Temos recursos da Conab para apoiar a realização de encontros estaduais no contexto 

de preparação do III ENA. Nesse processo, caberá ao GT-Biodiversidade da ANA 

pautar e acompanhar o debate sobre o tema das sementes nos encontros estaduais e nas 

regiões. 
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- Para que a dinâmica da rede possa funcionar, as organizações que seguirão 

acompanhando este debate precisam se organizar para envolver pessoas com condições 

de acompanhar o tema, mas é preciso também que as discussões retornem para as 

instituições e ecoem em suas regiões (pois não adianta uma pessoa vir e participar das 

reuniões, mas o debate não incidir sobre a experiência realizada na base). Temos agora 

o desafio de trazer para a articulação as experiências dos povos indígenas também.  

 

- Precisamos também identificar e envolver outras organizações que trabalhem com o 

tema das sementes. Sugeriu-se que o Grupo Coopervida, do RN, seja também 

convidado a participar das reuniões do GT-Biodiversidade da ANA. 

 

- Propõe-se criar e difundir no âmbito nacional a Campanha Plante Sementes Crioulas. 

 

- Controle da contaminação por transgênicos: quem irá arcar com os custos? Propõe-se 

que o Estado forneça o kit do teste da fitinha e a capacitação para o seu uso. 

 

- Mapeamento de experiências: propõe-se a criação de um projeto nacional de 

mapeamento de experiências e de sementes, com o apoio do Estado, mas protagonizado 

pelas organizações da sociedade civil, para o uso das próprias organizações. Isso deve 

acontecer no processo de construção do III ENA. 

 

- Precisamos cobrar que o CNPq lance editais com recursos do MDA e do MMA para a 

contratação de bolsistas para atuar no fortalecimento das redes de sementes. Isso é 

importante para fomentar a assessoria técnica e os processos de formação. Seria uma 

forma de fazer os recursos, que existem, chegarem às organizações. 

 

- Com relação à PNAPO, o melhor caminho para a incidência na discussão nesse 

momento parece ser a criação de uma Subcomissão sobre Agrobiodiversidade, 

vinculada à Comissão da PNAPO.  

 

- Há o perigo de o MAPA excluir as sementes crioulas não registradas para a produção 

de orgânicos. Temos que brigar para que sejam aceitas as sementes crioulas segundo os 

critérios do PAA (teste de pureza, vigor, germinação e de contaminação por 

transgênicos). 

 

- Pesquisadores da Embrapa irão fornecer uma lista de curadores dos bancos de 

germoplasma da instituição, e então devemos fazer um exercício de pedir esses 

materiais para a Embrapa. A ideia é fazer uma provocação para a abertura desses 

bancos. 

 

- Futuro do GT-Bio: definiu-se que o coletivo então presente, identificado como GT-

Biodiversidade da ANA, seguirá articulado em torno do tema das sementes crioulas. 

Algumas organizações manifestaram prontamente o compromisso de seguir 

acompanhando o debate: AS-PTA, CAA-NM, ASA-PB, Sasop, Coopabacs, MPA e 
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Unaic. Os representantes de algumas outras entidades declararam que iriam discutir a 

questão internamente em suas organizações antes de assumir esse compromisso.  
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