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RESUMO 
  

 

As primeiras sementes que apareceram na Terra foram há, aproximadamente, 350 

milhões de anos, trazendo um importante processo evolutivo para muitas espécies do 

Reino Vegetal. A semente é o óvulo maduro já fecundado das plantas gimnospermas 

e angiospermas. Para a agricultura, elas são importantes pelo fato de serem veículos 

para a potencialização genética de cultivos. Além de que, uma quantidade pequena 

de sementes pode se multiplicar e atingir um volume em escala de comércio. Para a 

produção agrícola acontecer é preciso o contato com profissionais qualificados, sendo 

que isso, pode ser um dos principais problemas enfrentados pelo produtor rural. 

Pensando em auxiliar os agricultores, o objetivo deste trabalho foi elaborar um site 

com indicações de agtechs e aplicativos com informações gerais sobre sementes, 

para que os produtores consigam superar suas dificuldades. O projeto foi 

desenvolvido no itinerário de qualificação em agronegócio, na Fundação Bradesco em 

Bagé, oportunizado pelo novo ensino médio. Esse projeto iniciou com o mapeamento 

das agtechs sobre o tema, a criação da logo e o nome que simula uma empresa: a 

“Seeds MMT”, que significa sementes em inglês e a inicial do nome de cada integrante 

da equipe. Por último foi criado o site, a partir do Wix, depois da coleta de 

informações. Junto foi criado uma conta em rede social, com o nome de usuário 

seeds_mmt. Assim, o projeto Seeds MMT oferece um site, de fácil acesso para que os 

produtores rurais, até os que não tem habilidades de mexer na internet, consigam 

encontrar agtechs e informações sobre sementes. O projeto ainda está em fase inicial 

e na sequência pretende-se verificar o interesse e adesão junto aos agricultores. 

Desta forma, o intuito é, prezando pela sustentabilidade e produtividade da 

agricultura, disponibilizar uma ferramenta gratuita, de fácil acesso aos agricultores 

que permita o contato com empresas e agtechs sobre sementes aproximando os 

produtores de informação de qualidade.  
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