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Utilização de Ajuda em Sementes
para Dar aos Produtores Acesso a
Novas Variedades de Sementes

/
As novas variedades
podem aumentar a
segurança alimentar
no caso de desastres,
mas apenas se os
praticantes trabalharem
com as comunidades
de produtores e outro
pessoal informado para
minimizar o risco. A
introdução de novas
culturas e variedades,
especialmente depois
de uma crise, requer
também uma visão e
empenhamento cobrindo
vários anos.

s produtores têm interesse em obter e avaliar novas variedades de
culturas. Este processo de experimentação e subsequente introdução de
variedades adaptadas e aceites pode fortalecer potencialmente os sistemas
de produção através do aumento dos rendimentos, melhoramento da
resistência à seca, aumento da resistência a pragas e doenças e também captura de novas
oportunidades de mercado.
A introdução de novas variedades também pode desempenhar um papel no
restabelecimento da segurança alimentar em períodos de crise. As crises podem alterar
as preferências, por exemplo quando a população se desloca, ou podem ser causadas pela
perda de culturas e variedades (por exemplo desencadeadas por doenças ou pelo declínio
agudo da fertilidade do solo). Ambas as situações levam os produtores a buscar material
de plantio apropriado. As crises também podem ser vistas como uma oportunidade para
introduzir novas variedades, através dos vários canais de ajuda em sementes, de modo a
promover o que se considera serem práticas mais “modernas” e, deste modo, reforçar os
sistemas afectados por baixa produção.
Independentemente do potencial para a melhoria da produtividade dos pequenos
produtores através da introdução de novas variedades, é importante começar por
questionar a legitimidade da introdução de tais variedades durante a crise. Em períodos
de emergência e stress prolongados, os níveis de risco dos pequenos produtores já
são maiores. Eles são geralmente mais pobres, tendo perdido os bens do agregado
familiar, o gado ou as culturas, e não podem suportar perder também os seus recursos,
frequentemente escassos, de terra e mão-de-obra. Além disso, eles precisam de ter alguma
confiança de que a próxima época de plantio vai ser melhor que a actual época de stress.
A ajuda externa deve oferecer, no mínimo, produtos ou processos pelo menos tão bons
como os que os produtores já possuem. Embora as variedades do sector formal sejam
referidas como “melhoradas” e a qualidade da semente seja certificada, estas variedades
frequentemente têm rendimentos fracos em muitos sistemas de produção de pequenos
produtores. Essas variedades novas podem não se adaptar às condições agro-ecológicas
locais e os produtores podem não possuir os insumos (por exemplo, fertilizantes e
pesticidas) que são cruciais para o seu crescimento. Assim, uma “variedade melhorada”
não significa garantia de bom desempenho.
Este resumo sugere “melhores práticas” para a introdução (ou não) de novas
variedades em situações de stress agudo e crónico. Apresenta uma série de directivas
técnicas que devem ser consideradas antes da introdução de qualquer variedade. O
Resumo é também constituído por um conjunto de notas de precaução: se a assistência
humanitária envolve a introdução de culturas ou variedades, até mesmo as intervenções
de emergência de curto prazo devem ser programadas no âmbito de um plano de acção a
longo prazo.
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Introdução de Novas Variedades em Períodos de Stress Agudo: Etapas Chave

■	  2EALIZAR UMA !VALIA ÎO DA 3EGURAN A DO 3ISTEMA DE
3EMENTES
s 1UAIS SÎO OS PONTOS FRACOS E FORTES DO SISTEMA DE
SEMENTES ACTUAL
s !S NOVAS VARIEDADES VÎO ABRIR OPORTUNIDADES
PROMISSORAS PORQUÐ COMO PARA QUEM
s 1UAIS SÎO OS POTENCIAIS RISCOS
■	  4RABALHAR COM AS COMUNIDADES DE PRODUTORES E OUTRO
PESSOAL INFORMADO PARA ESCOLHER AS NOVAS VARIEDADES
POSSÓVEIS (É PROVAS ANTERIORES SUlCIENTES DE QUE AS
VARIEDADES
s %STÎO ADAPTADAS A ZONAS AGRO ECOLØGICAS ESPECÓlCAS
s 3ATISFAZEM OS CRITÏRIOS DE ACEITA ÎO DOS PRODUTORES
COLHEITA E PØS COLHEITA PARA SUBSISTÐNCIA E VENDA NO
MERCADO
s 0ODEM SER USADAS COM SUCESSO NAS CONDI ÜES DE GESTÎO
DOS PRØPRIOS PRODUTORES POR EXEMPLO SEM FERTILIZANTES 
■	  0ROJECTAR A INTRODU ÎO DE VARIEDADES DE MODO A

)NTRODU ÎO DE 6ARIEDADES EM 0ERÓODOS
DE 3TRESS !GUDO

A ajuda em sementes que considera a possível introdução de
culturas ou variedades deve ser programada para abranger
etapas bem planeadas. Estas são resumidas na Caixa 1 e
detalhadas no texto que se segue.

2EALIZAR UMA !VALIA ÎO DA 3EGURAN A DO
3ISTEMA DE 3EMENTES
Frequentemente, um desastre e a subsequente distribuição
da ajuda em sementes são vistos como uma oportunidade
para a distribuição em grande escala de sementes de
variedades modernas. Pode-se presumir que os produtores
sofreram crises em parte devido a uma fraqueza nos seus
sistemas de produção – incluindo culturas e variedades com
fraco desempenho.
Antes de se considerar a introdução de qualquer
variedade, os implementadores devem realizar uma avaliação
rigorosa da segurança do sistema de sementes (veja Resumo
Nº 7). Isto deve ser feito com as comunidades recipientes
e com pessoal de investigação e desenvolvimento que
conhece bem os sistemas
agro-ecológicos locais.
É importante ter uma
Pacotes de tamanho
visão geral dos aspectos
experimental e abundância
positivos e negativos
de informação permitirão
dos sistemas agrícolas e
aos produtores decidir se, de semente vigentes. As
equipas precisam também
e como, incorporar uma
de ter uma compreensão
nova variedade ou cultura
profunda das causas
nos seus sistemas. de qualquer stress do
sistema de sementes.
Fundamentalmente, a
decisão de introdução
de novas variedades precisa de ser fundamentada por
provas suficientes de que as novas variedades oferecem
oportunidades promissoras e, igualmente, que a sua
introdução não vai expor os produtores a maiores riscos.
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MINIMIZAR OS RISCOS E MAXIMIZAR A ESCOLHA INFORMADA DOS
PRODUTORES
s &ORNECER PACOTES DE hTAMANHO EXPERIMENTALv AS
INTRODU ÜES DEVEM SER FEITAS EM PEQUENA ESCALA
s $AR OPORTUNIDADE DE ESCOLHA AOS PRODUTORES PARA
USAR OU NÎO A VARIEDADE % SE FOR POSSÓVEL COLOCAR VÉRIAS
VARIEDADES Ì SUA DISPOSI ÎO
s 0ROPORCIONAR INFORMA ÎO SUlCIENTE PARA PERMITIR
AOS PRODUTORES ESCOLHER VARIEDADES E TOMAR DECISÜES
DE GESTÎO ÏPOCA DE PLANTIO NÓVEIS DE USO DE INSUMOS
ASSOCIA ÜES DE CULTURAS 
■	  #RIAR MONITORIA E AVALIA ÎO PRECISAS DAS NOVAS VARIEDADES
TÐM UM BOM DESEMPENHO 0ARA QUEM /NDE
■	  #ONTAR COM UM PROCESSO DE VÉRIOS ANOS
s !S NOVAS VARIEDADES INTRODUZIDAS PODEM SER INTEGRADAS
COM SUCESSO DENTRO DE SISTEMAS DE PRODU ÎO AGRÓCOLA SOB
STRESS
s %M CASO AlRMATIVO SÎO NECESSÉRIOS MAIS RElNAMENTOS

As avaliações prévias iniciais também devem
proporcionar uma boa visão sobre o conhecimento, acesso
e uso de novas variedades pelos produtores. As respostas
às perguntas principais (Caixa 2) vão ajudar a dirigir melhor
a estratégia e podem ser particularmente importantes para
assegurar que a intervenção está a servir bem os produtores
certos (isto é, os produtores vulneráveis).

4RABALHAR COM AS #OMUNIDADES DE 0RODUTORES
E /UTRO 0ESSOAL )NFORMADO PARA %SCOLHER
AS .OVAS 6ARIEDADES 0OSSÓVEIS ET DAUTRES
SPÏCIALISTES
A avaliação da segurança do sistema de sementes em
determinada região deve resultar num inventário de
variedades por cultura, incluindo as variedades usadas
actualmente pelos produtores, bem como novas variedades
que ainda não estão disponíveis para serem testadas
pelos produtores. As novas variedades, potencialmente
interessantes para os produtores, são normalmente
provenientes do sector formal; centros internacionais de
investigação, organizações nacionais de pesquisa e empresas
de comercialização de sementes. As instituições interessadas
em propor variedades candidatas para uso em regiões
de produção específicas devem submeter documentação
descrevendo detalhadamente o desempenho dos novos
materiais às organizações que possam vir a estar envolvidas
na sua distribuição (por ex.: ONGs). Tal documentação deve
também ser revista por agentes de extensão locais com
bons conhecimentos, bem como por produtores chave
(dependendo, claro, da sua língua e formato).
A adequação dos novos materiais para uso numa zona
específica e para as necessidades de um grupo de clientes
bem definido deve ser avaliada. Nem tudo que é novo é
bom. As variedades apropriadas devem:
■	 Provar a sua adaptabilidade ao sistema de produção e às
condições agro-ecológicas dominantes.
■	 Provar a sua aceitabilidade de acordo com as
preferências e experiências dos produtores mais
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0ROJECTAR A )NTRODU ÎO DE 6ARIEDADES DE -ODO
A -INIMIZAR OS 2ISCOS E -AXIMIZAR A %SCOLHA
)NFORMADA DOS 0RODUTORES

Conhecimento, Acesso e Uso de Novas
Variedades pelos Produtores: Perguntas
de Orientação

■	  /S PRODUTORES TÐM ACTUALMENTE ACESSO A SEMENTE DO
SECTOR FORMAL DAS VARIEDADES MELHORADAS  %M CASO
NEGATIVO PORQUÐ
s )STO Ï UMA QUESTÎO DE PODER DE COMPRA 3ÎO OS MAIS
RICOS QUE FREQUENTEMENTE PROCURAM NOVAS VARIEDADES
ATRAVÏS DE SEMENTE CERTIlCADA
s (AVERÉ UMA FALTA DE VARIEDADES ÞTEIS PARA ZONAS AGRO
ECOLØGICAS ESPECÓlCAS DOS PRODUTORES .OTE QUE MUITAS
VARIEDADES NOVAS SÎO SELECCIONADAS PARTICULARMENTE PARA
ÉREAS DE MAIOR POTENCIAL
s !S LIMITA ÜES ESTÎO RELACIONADAS COM A FALTA DE
DISTRIBUIDORES OU DE PONTOS DE DISTRIBUI ÎO PRØXIMOS /S
ARMAZENISTAS FORMAIS DE SEMENTE PODEM TER TENDÐNCIA A
CONCENTRAREM SE NOS CENTROS URBANOS MAIORES
■	  /S PRODUTORES JÉ EXPERIMENTARAM AS NOVAS VARIEDADES
s %M CASO AlRMATIVO COM QUE RESULTADOS
s %M CASO NEGATIVO PORQUE NÎO
■	  /S PRODUTORES ESTÎO CONSCIENTES DE QUE HÉ NOVAS
VARIEDADES QUE PODEM MELHORAR A PRODUTIVIDADE OU
PROPORCIONAR NOVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO

afectados pelo stress. Se, tradicionalmente, os produtores
produzem para consumo doméstico, as variedades devem
ser aceitáveis para tais padrões.
■	 Provar que podem ser usadas sob os regimes de
gestão correntemente praticados, incluindo pelos
mais vulneráveis (isto é, não devem ser altamente
dependentes de insumos, como fertilizantes, que não
estão frequentemente disponíveis para os produtores
mais pobres).
Note-se que os híbridos de milho, em particular, são
muitas vezes promovidos como novo item disponível
em contextos de stress. Porém o seu desempenho em
condições de produção caracterizadas pelo baixo uso
de insumos e alto stress tem sido irregular e tem, muitas
vezes, falhado quase completamente (veja os casos da
Etiópia, Quénia, Malawi e Zimbabué no Resumo Nº
2). Fundamentalmente, os híbridos requerem insumos
e melhores solos. Além disso, as sementes devem ser
compradas na época seguinte porque os híbridos não podem
voltar a ser semeados e reter o seu vigor de produtividade.
³ IMPORTANTE QUE OS IMPLEMENTADORES TENHAM
IDEIAS CLARAS SOBRE O OBJECTIVO DA INTRODU ÎO DE NOVAS
VARIEDADES .UM PROJECTO DE RECUPERA ÎO AGRÓCOLA
AS INTRODU ÜES DEVEM PERMITIR QUE OS PRODUTORES
TENHAM ACESSO ÌS VARIEDADES NOVAS E DESEJADAS
PARA PODEREM EXPERIMENTÉ LAS E ADICIONÉ LAS AOS
SEUS SISTEMAS SE ASSIM O DESEJAREM / OBJECTIVO
NÎO DEVE SER SATISFAZER  DAS NECESSIDADES DE
SEMENTES COMERCIAIS DOS PRODUTORES NEM COMO
OBJECTIVO OCULTO EXPANDIR A BASE DE CLIENTES DO SECTOR
COMERCIAL 4AMBÏM NÎO DEVE SUBSTITUIR AS VARIEDADES
LOCAIS QUE POSSAM SER CONSIDERADAS COMO INFERIORES
PELOS QUE ESTÎO DE FORA

Mesmo o uso de variedades de “melhor potencial” (isto é,
pré-seleccionadas em termos de adaptabilidade, aceitabilidade
e utilidade potenciais) não está livre de riscos. Numa
crise aguda os produtores devem ter acesso a pacotes
experimentais de sementes, um leque de várias opções
de variedades para escolher de entre estas os candidatos
experimentais e informação suficiente para tomar decisões
informadas sobre as variedades oferecidas.

Pacotes
A semente distribuída em pequenas quantidades vai
permitir aos produtores aprender sobre os novos materiais
sem comprometerem a estabilidade da sua produção. As
quantidades devem ser suficientemente pequenas para que
qualquer perda de produção não vá afectar a colheita. Em
muitas regiões de África os produtores estão acostumados
a este formato de “pacotes pequenos” e têm recebido
favoravelmente novas variedades neste formato em regiões
da África oriental, central e austral.
Leque de Variedades – e Escolhas
Os produtores devem poder escolher sempre se querem
aceitar ou não uma nova variedade. Além disso, as
experiências práticas sugerem que deve estar disponível
um leque de variedades para contribuir para a diversidade
de culturas e variedades e aumentar potencialmente a sua
resiliência.
Informação Suficiente
Os produtores precisam de informação sólida para fazerem
escolhas e decisões de gestão bem informadas. A informação
escrita em papel (de preferência na língua local) provou
ser útil, já que tem imagens e diagramas para os menos
alfabetizados. Os folhetos de informação devem comunicar
aos produtores a existência de novas variedades que podem
ser do seu interesse, descrever os atributos dos novos
materiais e dar orientação sobre como os gerir (incluindo
práticas de gestão sinalizada que podem ser diferentes das
normas dos próprios
produtores).
Criar Monitoria e
Uma variedade “melhorada”
Avaliação Precisas de
não garante melhor
Novas Variedades
desempenho. Os praticantes
Muitas vezes a ajuda em
semente é uma extensão
e os produtores irão querer
da ajuda alimentar:
estar certos de que a variedade
a monitorização e a
está adaptada às condições do
avaliação incidem na
logística e os relatórios
terreno.
subsequentes são
administrativos e
superficiais. Contudo, a ajuda em semente é vista cada vez
mais como algo muito diferente da ajuda alimentar. Melhores,
e mais detalhadas, avaliações dos sistemas de semente e
segurança de semente têm resultado em recomendações
de respostas mais complexas e integradas. Especialmente
quando se inclui um objectivo relacionado com a introdução
de uma variedade, é importante monitorizar e avaliar
– com a participação dos produtores - o desempenho das
novas variedades e reportar os resultados e recomendar
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Introdução de Novas Variedades em Condições de Stress Crónico: Etapas Chave

■	  2EALIZAR UMA ANÉLISE DA SITUA ÎO ACTUAL DA SEGURAN A
DE SEMENTE EM COMUNIDADES ALVO E EXPLORAR SOLU ÜES
ALTERNATIVAS PARA A RESOLU ÎO DE LIMITA ÜES BEM DElNIDAS
DE SEGURAN A DE SEMENTE n E OPORTUNIDADES
■	  %XPOR OS PRODUTORES A UMA VASTA GAMA DE VARIEDADES
PROMISSORAS DAS CULTURAS ALVO E TESTÉ LAS NAS CONDI ÜES
DE GESTÎO DOS PRØPRIOS PRODUTORES
■	  !JUDAR AS COMUNIDADES ALVO A SELECCIONAREM VARIEDADES
DA SUA ESCOLHA E A REPORTAREM Ì EXTENSÎO E Ì
INVESTIGA ÎO AS RAZÜES DAS SUAS PREFERÐNCIAS E SELEC ÜES
%STE FEEDBACK IRÉ AJUDAR TAMBÏM A RElNAR O PROCESSO
DE MELHORAMENTO 
■	  !POIAR A MULTIPLICA ÎO DOS MATERIAIS INICIAIS %STES
INCLUEM AS SEMENTES INICIAIS OU BÉSICAS QUE CONSTITUEM A
RESERVA ORIGINAL DE VARIEDADES PURAS E LIMPAS

as etapas e mudanças seguintes para melhorar o processo.
É importante indicar se as variedades estão a render – mas
para quem, e onde, e sob que condições de gestão.

#ONTAR COM UM 0ROCESSO DE 6ÉRIOS !NOS
-ESMO PARA )NTERVEN ÜES $ESENCADEADAS POR
3TRESS !GUDO
É óbvio que a introdução de novas variedades não pode
ser uma actividade de apenas um ano. É essencial que o
desempenho de novas variedades sob a gestão do produtor
informe os passos subsequentes da recuperação e que as
respostas a futuros desastres também tome em consideração
esta informação. Partindo do princípio de que o objectivo é
fortalecer e integrar os sistemas de sementes dos próprios
produtores, os investimentos precisam de ser feitos para
determinar como manter a variedade com o mínimo custo
para os produtores e como disponibilizar e tornar acessíveis
as próprias sementes numa base contínua.

)NTRODU ÎO DE .OVAS 6ARIEDADES
EM #ONTEXTOS DE 3TRESS #RØNICO OU
0ROLONGADO
O stress crónico e prolongado afecta os produtores que
estão sujeitos a repetidas situações de “desastre”, tais como
secas frequentes, ou que estão sujeitos a um aumento mais
lento de stress, como o aumento de pragas e doenças ao
longo do tempo. Muitas destas populações também estão
economicamente marginalizadas, pouco esperançadas e
frequentemente a enfrentar indigência. Embora a introdução
de variedades melhoradas por si só possa não ser suficiente
para resolver os problemas enfrentados por estas famílias de
produtores, podem ser um complemento eficaz e um ponto
de entrada útil para intervenções mais ambiciosas de modo
a assegurar o desenvolvimento a longo prazo. O acesso
de todos os produtores a material adaptado e apropriado
(incluindo a introdução de novas variedades) é vital nestes
contextos. Contudo, dado o stress a mais longo prazo e a
probabilidade da recorrência de tal stress, o processo de
selecção e introdução de variedades requer empenhamento
sustentado e contínuo por parte de cientistas e das
comunidades de produtores.
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■	  %NCORAJAR E APOIAR A PRODU ÎO E A DISTRIBUI ÎO
DESCENTRALIZADA DAS VARIEDADES PREFERIDAS POR EXEMPLO
ATRAVÏS DOS COMERCIANTES LOCAIS E MULTIPLICADORES DE
SEMENTE BASEADOS NA COMUNIDADE /S PRODUTORES LOCAIS
DE SEMENTE DEVEM DEMONSTRAR E PROMOVER OS SEUS
PRODUTOS DE MODO A CRIAR UMA PROCURA SUSTENTADA DAS
VARIEDADES PREFERIDAS
■	  -ELHORAR A CAPACIDADE DOS PRODUTORES DE PRODUZIR
A SEMENTE PARA USO PRØPRIO E PARA VENDA %STAS
COMPETÐNCIAS AGRO EMPRESARIAIS PODEM PROPORCIONAR
UM VEÓCULO REAL PARA A GERA ÎO DE RENDIMENTOS 
■	  %VENTUALMENTE GARANTIR A DIFUSÎO DA SEMENTE UTILIZANDO
OS CANAIS DE SEMENTE E AS INICIATIVAS DE AGRO EMPRESAS
EXISTENTES E TAMBÏM OS CANAIS NÎO RELACIONADOS COM
A SEMENTE COMO OS CENTROS DE SAÞDE E DE NUTRI ÎO
QUIOSQUES DE BEBIDAS NÎO ALCOØLICAS ETC

Os produtores sujeitos a stress crónico não são clientes
economicamente atractivos para as empresas de semente
(os produtores não têm a liquidez necessária) de modo que
a responsabilidade pela manutenção de variedades reside
muitas vezes na própria comunidade.
Algumas etapas importantes podem ajudar a fazer
com que a introdução de novas variedades em condições
de stress crónico seja um processo eficaz e reduza a
probabilidade de falhanço. Note que a Caixa 3 incide
solidamente no desenvolvimento.

&ACILITAR A )NOVA ÎO
Os produtores marginais em áreas sob stress crónico
não são clientes comercialmente atractivos. Portanto, as
próprias comunidades têm que estar ligadas aos programas
de investigação e ter acesso aos produtos da investigação.
Estas ligações devem ser directas ou através de organizações
intermediárias, tais como as ONGs e organizações de
desenvolvimento. Em todos os casos, estas ligações devem ser
feitas explicitamente e ser institucionalizadas. A exposição à
inovação precisa de ser contínua e não um caso isolado.
■	 Manter os produtores agrícolas, os produtores locais
de semente e os agro-empresários a par dos avanços
em melhoramentos de sementes e dar-lhes acesso às
fontes de fornecimento dinâmicas de novas variedades
promissoras.
■	 Em áreas “particularmente difíceis”, onde o stress de
adaptação é alto (tais como nas regiões onde os solos
são escassos ou pobres) envolver os produtores no
melhoramento participativo sustentável das culturas
e programas de selecção para garantir que o material
seja adaptado ao local e assegurar uma tradição de
experimentação e avaliação directa do cliente.
O apoio para a selecção descentralizada das variedades
preferidas pelos produtores (bem como a sua produção e
comercialização) deve ser vista como parte de um conjunto
maior de intervenções para descentralizar a provisão de
serviços aos produtores. O objectivo fundamental vai para
além das variedades e sementes. O objectivo é melhorar
a capacidade das comunidades para implementarem a sua
própria recuperação e desenvolvimento de maneira a atenuar
os efeitos de períodos de stress cíclicos e prolongados.

