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O uso das sementes na agricultura é datado de 10.000 a.C. a 12.000 a.C., sendo que os nossos antepassados já 
utilizavam esses organismos vegetais para reproduzir as espécies consideradas úteis para alimentação, abrigo e 
usos diversos. Com elas, foi possível criar e transportar as plantas para hábitats diferentes dos de suas origens.

Introdução

O ser humano percebeu que, cultivando 
determinadas espécies de plantas 
comestíveis, não seria mais preciso 
deslocar-se por longas distâncias, durante 
dias, em busca de alimento.

Dessa maneira, começou a viver em 
sociedade e mais próximo às suas famílias, 
deixando de ser nômade. A partir desse 
ponto, as atividades agrícolas passaram a 
exercer papel central na evolução humana.

https://mirandacontainer.com.br/mulheres-no-agronegocio-por-que-sao-imprescindiveis-para-esse-setor/
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Com a chegada da tecnologia, esses insumos 
passaram a ser manipulados em laboratório. 
Atualmente, a genética das plantas pode ser 
alterada para obter espécies mais vigorosas, 
melhorar a capacidade de reprodução e resistir 
a pragas e intempéries. Considerando que a 
população mundial cresceu exponencialmente 
nos últimos séculos, essa é a maneira possível de a 
agricultura conseguir alimentar a humanidade.

No entanto, para aproveitar todos os 
benefícios que a técnica disponibiliza, 
o momento do manejo é essencial para 
obter uma germinação de qualidade. 
Criamos estee-book para que seja um 
guia completo das melhores práticas 
para você trabalhar corretamente com as 
sementes. Acompanhe!

https://mirandacontainer.com.br/
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Como armazenar 
as sementes da 
maneira correta 

Sabemos que os organismos vivos precisam 
respirar e que, no dia a dia, estão expostos a 
doenças provenientes de fungos, bactérias e 
demais fatores ambientais. Por mais resistentes 
que sejam, necessitam de abrigos para proteção 
contra os efeitos agressivos das intempéries.

Esse é o caso das sementes, pois são seres vivos 
com a função de reproduzir os diversos vegetais 
do nosso planeta e originar indivíduos conforme a 
sua espécie. No entanto, para que elas sobrevivam 
e germinem na época adequada e com a qualidade 
esperada pelos produtores e consumidores, devem 
ser armazenadas corretamente.

Para isso, alguns procedimentos devem ser 
considerados no processo de acondicionamento. 
Assim, serão evitados danos, como o aparecimento 
de insetos e processos fisiológicos inadequados 
que possam acarretar perda da germinação. 
A seguir, conheça as principais práticas de 
armazenamento que você deverá adotar.

https://mirandacontainer.com.br/
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DA MANEIRA CORRETA

CONFIRA A QUALIDADE DAS SEMENTES

Conferir a qualidade pode parecer uma dica óbvia, no 
entanto, de nada adianta você seguir uma série de 
recomendações para armazenamento e investir em sacas, 
galpões e silos, se as sementes que pretende utilizar 
são de má qualidade ou até mesmo já se encontram 
deterioradas. Em razão disso, só as adquira quando 
realmente conhecer a qualidade e também a procedência.

FAÇA O TESTE DA GERMINAÇÃO

Uma maneira prática de saber se as sementes que 
você adquiriu são de boa qualidade é fazer o teste de 
germinação. Ele pode ser realizado de duas maneiras. 
A primeira delas é realizar uma semeadura em um 
canteiro com, no máximo, 2 cm de profundidade e manter 
a umidade e temperatura do solo adequadas para a 
semente germinar.

https://mirandacontainer.com.br/
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O outro teste é o do 
“saquinho”. Nele, não 

é necessário usar um 
canteiro, nem terra, pois 
é bem simples e lembra 

a nossa época de escola. 
Saiba agora como fazê-lo:
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1. separe, do meio da saca, uma amostra que 
represente pelo menos o equivalente a 
20% do lote a ser avaliado;

2. você pode usar um copo americano como 
recipiente para o teste. Encha apenas a 
metade, cerca de 90 ml;

3. coloque água no copo ou recipiente 
escolhido e deixe as sementes 
mergulhadas durante 3 minutos;

4. retire as sementes da água e coloque-as 
em um papel higiênico umedecido como 
se fosse uma almofada;

5. junte tudo dentro de um saquinho de 
plástico transparente;

6. encha o saquinho de ar, soprando com  
a boca mesmo, e feche, mas não deixe  
o ar escapar;

7. coloque o saquinho em um local arejado 
com claridade e calor, sem a exposição 
direta dos raios solares;

8. aguarde 6 dias para ver o resultado da 
germinação.

https://mirandacontainer.com.br/
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ARMAZENE AS SEMENTES EM GALPÃO BEM VENTILADO

O galpão precisa ser arejado e seco, pois locais abafados, sem ventilação, são ambientes propícios para o 
desenvolvimento de fungos. No entanto, mantenha o local fechado e instale telas nas portas e nas janelas para 
evitar a entrada de roedores, pássaros e outros animais que atacam e comem as sementes.

https://mirandacontainer.com.br/


10 COMO ARMAZENAR AS SEMENTES 
DA MANEIRA CORRETA

MANTENHA TEMPERATURA E UMIDADE ADEQUADAS

Mantenha a temperatura interna do galpão, de preferência, abaixo dos 25° C, e a umidade do ar, em torno de 70%. 
Isso fará com que as sementes se mantenham saudáveis até o momento do plantio ou comercialização.

SAIBA EMPILHAR AS 
SACAS DE SEMENTE

Para evitar o excesso de peso e o esmagamento 
das sementes dentro das sacas, faça pilhas 
com, no máximo, 15 sacos, sendo que o primeiro 
deles deve estar em cima de estrados, para ficar 
protegido contra a umidade do piso.

Recomenda-se, também, manter a pilha a 1,5 m 
de distância do teto do galpão, para protegê-la 
do calor irradiado pelo sol nas telhas, e a 0,5 m 
de afastamento das paredes, para propiciar a 
circulação do ar.

https://mirandacontainer.com.br/
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A qualidade de uma lavoura, seja de pequeno, 
seja de grande porte, independentemente 
de qual é o seu ramo (comércio ou consumo 
próprio), é diretamente proporcional à qualidade 
das sementes. Então, saber escolhê-las é 
essencial para obter sucesso na sua plantação. 
Para isso, veja algumas dicas a seguir.

VERIFIQUE O PERÍODO DE VALIDADE

Assim como temos atenção com a data de 
validade de diversos produtos que adquirimos 
em nosso dia a dia, principalmente quando 
vamos aos supermercados, não deve ser 
diferente com as sementes. A data inserida 
no pacote é a garantia do fabricante de que a 
semente estará em perfeito estado até o período 
previsto. Portanto, observe essa informação.

Como escolher 
as melhores 
sementes para a 
plantação 

https://mirandacontainer.com.br/


12 COMO ESCOLHER AS MELHORES 
SEMENTES PARA A PLANTAÇÃO

GUARDE O NÚMERO DO 
LOTE DA SEMENTE

O lote é tão importante quanto a data de validade, 
afinal, por meio dele, o fornecedor pode rastrear o 
processo produtivo da semente, como de qual planta 
foi originada, horário de produção e substâncias 
envolvidas, e, com os dados na nota fiscal, identificar 
para quais empresas foram vendidas.

Essas informações são muito úteis, pois, 
em caso de alguma contaminação ou 
qualquer outro problema que venha a ser 
detectado, os fabricantes podem entrar 
em contato com os compradores de suas 
sementes, processo que pode até ser 
comparado aos recalls das montadoras  
de automóveis.

https://mirandacontainer.com.br/
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CONHEÇA O PERCENTUAL DE 
GERMINAÇÃO E PUREZA

Verifique, na embalagem, qual é o percentual de 
germinação da semente que pretende adquirir. 
Esse dado é obtido por meio de ensaios feitos em 
laboratórios, e seus resultados e metodologias são 
padronizados pelo Ministério da Agricultura.  
No entanto, você deve seguir todas as 
recomendações de plantio da embalagem para se 
aproximar dos resultados.

Por exemplo, se uma planta tem 80% de germinação, 
quer dizer que, a cada 100 sementes, você perderá 
cerca de 20 unidades. Essa é uma maneira de saber 
quantos pacotes deve adquirir para sua lavoura, 
além de ser uma noção para saber se o produto é 
de boa qualidade. Os números não são exatos, e 
raramente atinge-se 100% de germinação.

https://mirandacontainer.com.br/
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PROCURE O VALOR DA 
PUREZA NA EMBALAGEM

A pureza também deve estar descrita na 
embalagem, assim como os outros parâmetros 
citados acima. O valor 100% é a garantia 
do fornecedor de que você está adquirindo 
somente a semente prometida na embalagem, 
sem misturas de vegetais semelhantes ou 
impurezas (terra, galhos e restos de insetos).

Além das dicas acima, saiba que 
conhecer o período correto para o 
plantio de cada tipo de semente é de 
extrema importância para obter uma 
boa colheita, pois as estações do  
ano exercem muita influência  
na agricultura.

https://mirandacontainer.com.br/
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Um dos momentos mais aguardados antes 
da colheita e do consumo dos vegetais em 
uma lavoura é o plantio. Se você observou os 
parâmetros que devem ser verificados para 
adquirir sementes, certamente fará uma 
escolha criteriosa e conseguirá produtos com 
boa genética, livres de impurezas e doenças.

Muitos produtores, mesmo diante de boas 
sementes, não conseguem obter boas 
culturas em seus terrenos e acreditam que a 
semente foi a responsável pelo fracasso da 
sua plantação. No entanto, esse resultado 
negativo pode ser por falta de experiência ou 
de atenção no momento do plantio.

Como plantar sementes corretamente 

https://mirandacontainer.com.br/
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Então, siga as dicas que 
preparamos para você 

plantar as suas sementes e 
obter o máximo de proveito 

na sua próxima cultura.
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Existem vários tipos de recipientes para receber as sementes, desde os de uso profissional, como bandejas, 
tubetes, vasos e saquinhos, até os improvisados, como caixas de ovos, rolos de papel higiênico e outros 
que a imaginação permitir. O tamanho da sementeira deve ser considerado, pois exerce influência no 
desenvolvimento da planta. As árvores, por exemplo, necessitam de embalagens maiores.

ESCOLHA DO RECIPIENTE

As sementes devem ser plantadas 
em sementeiras, para que se 
transformem em mudas e, depois, 
possam ser transplantadas para 
os canteiros. Mesmo que seja 
uma pequena plantação, esse 
procedimento é essencial para 
a obtenção de plantas sadias. 
No entanto, algumas espécies, 
como é o caso da cenoura, são 
mais sensíveis, então precisam ir 
diretamente para o local definitivo.

https://mirandacontainer.com.br/
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As bandejas e sementeiras de melhor qualidade, 
que são destinadas ao uso profissional, podem 
ser reutilizadas. No entanto, para evitar possíveis 
contaminações provenientes de plantios 
anteriores, é necessário higienizar essas 
embalagens, para mantê-las esterilizadas.

As sementes novas são como os  
recém-nascidos, precisam de ambientes 
limpos e desinfetados, pois são mais 
sensíveis e podem adoecer facilmente.

https://mirandacontainer.com.br/
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PREPARE O SUBSTRATO

O substrato é o ambiente em que as sementes se 
desenvolverão e as mudas fixarão suas raízes. 
Normalmente, é composto de terra vegetal, areia ou 
vermiculita e compostos orgânicos. Para obter uma 
germinação saudável e mudas vigorosas, podem ser 
adicionados fertilizantes à base de potássio e fósforo. 
Contudo, no início, evite compostos com altos teores 
de nitrogênio, pois são considerados fortes.

FAÇA UMA PEQUENA COVA 
E INSIRA AS SEMENTES

Coloque o substrato na sementeira que escolheu 
e faça uma pequena cova rasa. Insira entre duas e 
cinco sementes e cubra com o equivalente a duas 
ou três vezes o seu tamanho. A profundidade ideal é 
aquela que permite a incidência de luz.

https://mirandacontainer.com.br/
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IRRIGUE

A irrigação, ou rega, é fundamental 
para manter as sementes hidratadas. 
O substrato deve estar sempre úmido, 
mas não exagere, pois ele não pode ficar 
encharcado. Você deve usar regadores  
ou pulverizadores, ambos com os bicos 
finos, para não descobrir as sementes 
dentro da sementeira.

No caso de usar água tratada (de torneira), 
o cloro poderá agredir as sementes.  
Para evitar danos no processo da 
germinação, deixa água descansar 
(assentar o cloro no fundo do recipiente, 
regador ou pulverizador).

https://mirandacontainer.com.br/
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MANTENHA-A EM UM LOCAL 
COM BASTANTE LUZ

As plantas sintetizam os nutrientes do solo, 
transformando-os em energia por meio da luz, no 
processo da fotossíntese. É assim que se alimentam. 
Por isso, a iluminação é fundamental para a vida 
dos vegetais. Procure manter as sementes em locais 
iluminados; no entanto, elas não devem receber 
incidência direta dos raios solares.

Se, devido a certas situações climáticas e 
limitações de plantio, não for possível manter 
a iluminação natural, que é proveniente do sol, 
deve ser empregada a iluminação artificial, que 
utiliza lâmpadas. Esse procedimento pode ser feito 
em estufas ou até mesmo em locais abertos, e os 
cuidados quanto a proximidade e incidência direta 
de luz devem ser mantidos.

https://mirandacontainer.com.br/
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TRANSPLANTE

Esse processo é feito depois do raleio — 
geralmente, acontece num período de 30 a 45 dias 
após o início da germinação. Seu manejo varia de 
acordo com o objetivo de uso, espécie da planta 
e o tipo de sementeira. Algumas irão para vasos; 
outras, para canteiros. Os saquinhos são mais 
fáceis de ser transferidos para o destino previsto.

No caso das bandejas, as mudas devem ser 
manuseadas com cuidado, para que os caules 
não sejam quebrados acidentalmente ou as 
raízes, arrebentadas, o que pode prejudicar o 
desenvolvimento e a qualidade da planta ou até 
mesmo matá-la.

Recomenda-se fazer esse procedimento em dias 
nublados e frescos ou ao entardecer.

FAÇA O RALEIO

Raleio é o momento de separar as mudas 
mais fortes e sadias que apresentam maiores 
condições de sobrevivência daquelas menores e 
mais fracas, processo que deverá ser feito quando 
as futuras plantas estiverem com duas ou três 
folhas. Feito isso, deverá permanecer apenas uma 
muda por sementeira.

https://mirandacontainer.com.br/
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Conclusão

Para obter plantas sadias e vigorosas por meio 
de sementes, é necessário seguir as técnicas 
citadas e ter paciência, para não atropelar as 
etapas recomendadas para cada espécie.

Mesmo que alguns processos da agricultura 
sejam feitos de maneira artificial, a natureza 
não permite pular degraus e ignorar 
procedimentos. As recomendações deste 
e-book são fruto de coletâneas de estudos 
tecnológicos, ensaios laboratoriais, pesquisas 
e aperfeiçoamentos de experiências 
transmitidas pelos nossos antepassados há 
milhares de anos. Basta segui-los que obterá 
sucesso nos seus plantios!

http://mirandacontainer.com.br/app-de-agricultura-conheca-os-9-principais/
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SOBRE SUA 
EMPRESA

Presente no mercado desde 2014, a Miranda Container surgiu 
como comercializadora e locadora de containers. Hoje, a empresa 
se consagra também como produtora e reformadora, mantendo a 
venda e locação. Graças ao seu potencial e à sua versatilidade, a 
Miranda Container também atua como uma fábrica de containers 
para diversos fins, sendo referência na execução de projetos de 
moradia que envolvem esse tipo de estrutura.

Com uma variedade de containers que se adequam a diferentes 
objetivos, as soluções da empresa proporcionam redução de 
custos em obras, fazendas, residências e outros tipos de negócio, 
possibilitando otimização do tempo, facilidade de locação, de 
transposição e sustentabilidade aos projetos.
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https://www.facebook.com/miranda.container
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