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 1.REGISTRO NACIONAL DE 
SEMENTES E MUDAS – RENASEM 

 

- Art. 7o da Lei no 10.711/2003: Fica 

instituído, no Mapa, o RENASEM  

segue 



RENASEM 
Inscrição e Credenciamento 

 

 Inscrição 

produtor 

beneficiador 

reembalador 

armazenador 

comerciante 

laboratório de análise 

 

 Credenciamento 

responsável técnico 

entidade de 

certificação 

certificador de 

produção própria  

amostrador 

laboratório de análise 

 

RENASEM Inscrição e Credenciamento  

segue 



RENASEM 

Isentos da inscrição  

 

 pessoas físicas ou jurídicas que importem sementes ou mudas para 
uso próprio em sua propriedade, ou em propriedades de terceiros 

cuja posse detenha 

 

  os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os 
indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, 

troca ou comercialização entre si  

 

 

 s 

segue 



RENASEM  

 
 Onde inscrever-se ou credenciar-se?  

 

unidade descentralizada do MAPA 

ou ente público competente 

 
 

segue 



RENASEM 

 
 

pessoa jurídica: individualmente por  CNPJ  

alteração: 30 dias 

validade: 3 anos 

cancelamento: automático, 60 dias após o 

vencimento, se não solicitada renovação 

 
 

segue 



RENASEM 
Taxas 

 

 Art. 9o da Lei no 10.711/2003: Os serviços públicos 

decorrentes da inscrição ou do credenciamento no Renasem 

serão remunerados pelo regime de preços de serviços públicos 

específicos, cabendo ao Mapa fixar valores e formas de 

arrecadação ... 

  

 Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica que exercer mais de 

uma atividade pagará somente o valor referente à maior anuidade 

e à maior taxa de inscrição ou de credenciamento nas atividades 

que desenvolve. 

 

segue 



segue 



RENASEM 
Taxas (IN nº 36, de 28/12/2004)  
 

 Inscrição  

 R$ 100,00: 

produtor 

beneficiador 

reembalador 

armazenador 

comerciante 

Credenciamento 

- R$ 200,00: 
 

entidade de certificação 

certificador de produção 

própria 

laboratório de análise 

R$ 50,00: 
responsável técnico 

amostrador 

segue 



RENASEM 
Taxas 

 

 Art. 3o da IN 362004: Incumbir aos Estados 

e ao Distrito Federal, quando realizarem as 
atividades de fiscalização do comércio 

estadual e distrital, estabelecer a forma de 
arrecadação dos valores relativos à 

remuneração deste serviço público de que 
trata a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003. 

  
  

segue 



RENASEM 
Taxas 

 

“SIAFI - Sistema de 

Administração Financeira” 

“Guia de Recolhimento da 

União” 

 “Impressão GRU Simples” 

  Unidade favorecida: 

 .Código:  nº 130007 

 .Gestão: nº 00001 

 

  Recolhimento: 

 .Código: nº 20028-0 

Contribuinte: 

.CNPJ ou CPF 

.Nome do Contribuinte 
 

 Valor Principal  

 Valor Total  

  Clicar em “Emitir GRU Simples”  

 Imprimir a GRU 

 

Como recolher? 

GRU - pagamento exclusivamente no Banco do Brasil 

 www.stn.fazenda.gov.br 

volta 

IS CSM 03 2005 Taxas.doc
http://www.stn.fazenda.gov.br/


 
 

 2. PRODUÇÃO DE SEMENTES 



Produção de Sementes 
Conceitos 

 

 semente: todo material de reprodução vegetal de 
qualquer gênero, espécie ou cultivar, proveniente 
de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha 
finalidade específica de semeadura  

 

classe de sementes: grupo de identificação da 
semente de acordo com o processo de produção 

 

categoria: unidade de classificação, dentro de 
uma classe de semente, que considera a origem 
genética, a qualidade e o número de gerações, 
quando for o caso 

 

segue 



Produção de Sementes 
Conceitos  
 

 

 semente genética: material de reprodução obtido a 
partir de processo de melhoramento de plantas, sob a 
responsabilidade e controle direto do seu obtentor ou 
introdutor, mantidas as suas características de 
identidade e pureza genéticas 

 

sementes básica: material obtido da reprodução de 
semente genética, realizada de forma a garantir sua 
identidade genética e sua pureza varietal 

 

semente certificada de primeira geração - C1: material 
de reprodução vegetal resultante da reprodução de 
semente básica ou de semente genética 

 

segue 



Produção de Sementes 
Conceitos 

 

 semente semente certificada de segunda geração - C2: 
material de reprodução vegetal resultante da 
reprodução de semente genética, de semente básica 
ou de C1  

 

semente S1: material de reprodução vegetal, produzido 
fora do processo de certificação, resultante da 
reprodução de C1 e C2, de semente básica ou de 
semente genética ou, ainda, de materiais sem origem 
genética comprovada, previamente avaliados, para as 
espécies previstas em normas específicas 
estabelecidas pelo MAPA 

 

segue 



Produção de Sementes 
Conceitos 

 

 semente S2: material de reprodução vegetal, 
produzido fora do processo de certificação, 
resultante da reprodução de semente S1, C2, 
C1, de semente básica ou de semente 
genética ou, ainda, de materiais sem origem 
genética comprovada, previamente avaliados, 
para as espécies previstas em normas 
específicas estabelecidas pelo MAPA 

 

segue 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 GENÉTICA 
 

 

   Classe 

Certificada 

 

      BÁSICA  

          C-1 
 

           C-2  

AGRICULTOR 

 

Melhorista 

 

            S1  
 

               S2     

Instituição / Empresa de 

melhoramento de plantas e 

produtor de sementes, inscritos 

no RENASEM. 

 
Produtor de semente 

inscrito no RENASEM 
 

 Classe não 

Certificada 

 

  

 

volta 



 Produtor de Sementes 

 

pessoa física ou jurídica que, 

assistida por responsável técnico, 

produz semente destinada à 

comercialização 

 

segue 



Produtor de Sementes 
Obrigações 

 

 inscrever-se no RENASEM  

 

 inscrever os campos de produção de sementes 

junto ao órgão de fiscalização da respectiva 

unidade da Federação, apresentando: 

   a) comprovante da origem do material de 

reprodução 

   b) autorização do respectivo detentor dos 

direitos da propriedade intelectual (cultivar protegida) 

   c) contrato com certificador, quando for o caso 

 

segue 



Produtor de Sementes 
Obrigações 

 

 

 responsabilizar-se pela produção e pelo 

controle da qualidade e identidade das 

sementes, em todas as etapas da produção 
 

 dispor de área própria, arrendada, em 

parceria, alugada ou área cuja posse detenha 

ou, ainda, em regime de cooperação 
 

 manter infra-estrutura, recursos humanos, 

equipamentos e instalações adequados à sua 

produção de sementes 

segue 



Produtor de Sementes 
Obrigações 

 

 manter as atividades de produção de sementes, 
inclusive aquelas realizadas sob o processo de 
certificação, sob a supervisão e o 
acompanhamento de responsável (s) técnico (s), 
em todas as fases 

 

 atender, nos prazos estabelecidos, as instruções 
do responsável técnico prescritas nos laudos 
técnicos 

 

 estabelecer contratos, no caso de possuir 
cooperantes, estipulando as condições para 
produção de sementes 

segue 



Produtor de Sementes 
Obrigações 

 

 comunicar a rescisão de contrato ou qualquer 
impedimento do responsável técnico, ocorrido 
durante o processo de produção,  no prazo 
máximo de 10 dias 
 

 comunicar as alterações ocorridas nas 
informações prestadas, quando da inscrição dos 
campos de produção, observado o prazo máximo 
de 10 dias 

 

 atender as exigências referentes ao 
beneficiamento e armazenamento previstas nas 
normas, no que couber 

segue 



Produtor de Sementes 
Obrigações 

 

 garantir o padrão mínimo de germinação ou, quando for o 
caso, de viabilidade pelos prazos a seguir, contados a partir 
do recebimento da semente, comprovado por meio de recibo 
na NF, observado o prazo de validade do teste (IN 15/2005): 

 

 até 30 dias: café, soja, feijão, algodão, girassol, mamona, 
amendoim, ervilhaca, ervilha, tremoço e as espécies de 
leguminosas forrageiras; 
 

 até 40 dias: milho, milheto, trigo, arroz, aveia, cevada, triticale, 
sorgo e espécies de gramíneas forrageiras de clima 
temperado; e 
 

 até 60  dias p/ sementes das espécies de gramíneas 
forrageiras de clima tropical e das demais espécies 

 

 

 
 
 

 

segue 



Produtor de Sementes 
Obrigações 

 

 

 encaminhar, trimestralmente, o mapa de produção e 

comercialização de sementes 

 produção e comercialização ocorrida no primeiro 

trimestre, ate 10 de abril, do ano em curso 
 

 produção e comercialização ocorrida no segundo 

trimestre, ate 10 de julho, do ano em curso 
 

 produção e comercialização ocorrida no terceiro 

trimestre, ate 10 de outubro, do ano em curso 
 

 produção e comercialização ocorrida no quarto 

trimestre, ate 10 de janeiro, do ano seguinte 

segue 



Produtor de Sementes 
Obrigações 

 

 

  manter à disposição do órgão de fiscalização, pelo prazo 
de dois anos: 
 

  projeto técnico de produção 

  laudos de vistoria 

  controle de beneficiamento 

 atestado de origem genética, certificado de sementes ou 
termo de conformidade das sementes produzidas 

 contrato de prestação de serviços, quando o beneficiamento 
ou o armazenamento for executado por terceiros 

 contratos com os cooperantes 

  boletim de análise das sementes produzidas 

  documentação fiscal referente às operações com sementes 
e 

  outros documentos previstos em normas específicas 

segue 



Produtor de Sementes 
Obrigações  

 

conhecer o destino dado aos lotes que, mesmo dentro 
do padrão, tenham sido descartados como semente 

 conhecer o destino dado aos lotes de sementes 
tratadas com produtos nocivos à saúde humana ou 
animal, que por qualquer razão não tenham sido 
comercializados ou utilizados para semeadura própria 

 manter escrituração atualizada sobre a produção e a 
comercialização das sementes e disponível ao órgão de 
fiscalização no local informado por ocasião da 
inscrição dos campos e 

 proporcionar às autoridades responsáveis pela 
fiscalização as condições necessárias durante o 
desempenho de suas funções 

volta 



Produção de Sementes  
Projeto técnico de produção 

 

 

 projeto destinado a planejar a 

execução das diversas etapas do 

processo de  produção de 

sementes, para determinada 

espécie e em determinada safra 

 

segue 



Produção de Sementes  
Projeto técnico de produção 

 
 

 

espécie, cultivar, categoria e safra da semente 

 identificação do produtor (nome, no de inscrição no 

RENASEM e endereço completo) 

 caracterização do estabelecimento do produtor 

(áreas: total, cultivada, de produção de sementes 

c/informações das espécies e cultivares plantadas 

na safra anterior, e informações dos campos de 

cooperantes) 

 cronograma de execução das atividades 

relacionadas a todas as etapas do processo de 

produção de sementes 

segue 



Produção de Sementes  
Projeto técnico de produção  
  

croquis de localização dos campos de 

produção(vias de acesso, distância da sede da 

propriedade e planta simplificada do campo c/ 

clara delimitação dos módulos ou glebas) 

 

 estimativa de produção (em área própria e de 

cooperantes) e 

 

 identificação e assinatura do responsável técnico 

titular 

volta 



 Produção de Sementes 

 RNC 
 

 

 

 

 cultivar inscrita no Registro Nacional de 

Cultivares – RNC 

  site:  

www.agricultura.gov.br  

Vegetal sementes e mudas Acessar 

Registro Nacional de Cultivares(RNC) 

lista de cultivares registradas Selecione a 

espécie 
http://extranet.agricultura.gov.br/php/proton/cultivarweb/cultivares_registradas.php 

 

Acesso 

segue 



 Produção de Sementes 
 RNC 

 A inscrição de cultivar no RNC deverá ser requerida por 

pessoa física ou jurídica que (art. 15 – Dec. no 5.153/2004): 
 

 obtenha nova cultivar ou cultivar essencialmente 
derivada 

  introduza nova cultivar no País 

 detenha o direito de proteção (Lei no 9.456/1997) 

 seja legalmente autorizada pelo obtentor 

 cultivar de domínio público: qualquer pessoa que 
mantenha disponível estoque mínimo de material de 
propagação da cultivar 

segue 



 Produção de Sementes 
 RNC 

 Estão dispensadas da inscrição no RNC: 
 

 cultivar importada para fins de pesquisa ou realização 

de ensaios de VCU, em quantidade compatível com a 

aplicação, mediante justificativa técnica e atendida a 
legislação específica 

 cultivar importada com o objetivo exclusivo de 

reexportação 

 cultivar local, tradicional ou crioula, utilizada por 

agricultores familiares, assentados da reforma agrária 

ou indígenas 

segue 



 Produção de Sementes 
 RNC 

 

 A inscrição de cultivar no RNC poderá ser cancelada 

nos seguintes casos:  
 

 pelo não-atendimento das características declaradas na 

ocasião da inscrição 

 pela perda das características que possibilitaram a inscrição 

da cultivar 

 quando solicitada por terceiro, titular dos direitos de proteção 

da cultivar  

 por inexistência de mantenedor e 

 pela comprovação de que a cultivar tenha causado, após a 

sua comercialização, impacto desfavorável ao sistema de 

produção agrícola 

volta 



 Produção de Sementes 
 Inscrição dos Campos de Produção de Sementes 

 

 campo de produção de sementes: área contínua de 

uma mesma cultivar, dividida em módulos ou 

glebas para efeito de vistoria ou de fiscalização 

 

 módulo ou gleba: unidade de vistoria, claramente 

delimitada, obtida pela subdivisão do campo de 

produção de sementes em áreas de tamanho 

máximo estabelecido em função das peculiaridades 

de cada espécie 

 

segue 



 Produção de Sementes 
 Inscrição dos Campos de Produção de Sementes 

 

 Prazos para inscrição, ressalvados casos 
previstos em norma específica: 

 

 p/culturas de ciclo anual: até 15  após a 
semeadura do campo; e 

 

 p/culturas perenes: anualmente, até 31 de 
dezembro do ano anterior ao da colheita 

 

segue 



 Produção de Sementes 
 Inscrição dos Campos de Produção de Sementes 

 

Exemplos: 

 

 30 dias: algodão, arroz, aveia, azevém, 
girassol, mamona, milho, soja, sorgo, 
trevo vermelho, trigo, triticale 

 

 20 dias: feijão 
 

 

segue 



Produção de Sementes 

 Inscrição dos Campos de Produção de Sementes  

  

♦ Onde inscrever?  

 

 órgão de fiscalização, da unidade da federação 

onde esteja LOCALIZADOS OS CAMPOS (IN 43/09) 

 

 

 

e-BIS: Banco de Informação de Sementes 

eletrônico 

 segue 



Produção de Sementes 

 Inscrição dos Campos de Produção de Sementes  

  

♦ Como inscrever?  

 

 requerimento  

 Relação de Campos para Produção de Sementes 

 roteiro detalhado de acesso à propriedade 

 recolhimento da taxa correspondente (R$ 2,00/ha) 

 ART relativa ao projeto técnico 

 autorização do detentor dos direitos da propriedade 

intelectual da cultivar 

 contrato com certificador, quando for o caso 

 

segue 



Produção de Sementes 

 Inscrição dos Campos de Produção de Sementes  

  
♦ Comprovação da origem do material de propagação  

 

nota fiscal em nome do produtor ou do cooperante, 

quando adquirido de terceiros 

atestado de origem genética (para a categoria 

genética)  

certificado de semente (para as categorias básica e 

certificadas)  

termo de conformidade  (para a categoria de 

semente S1)  

 

segue 



Produção de Sementes 

 Inscrição dos Campos de Produção de Sementes  

 
 

Sementes que não atinjam o padrão de germinação, 
poderão ser utilizadas pelo próprio produtor para fins de 
multiplicação (subitem 20.4 das Normas) 

 
Certificado de Semente ou Termo de Conformidade c/ 

ressalvas: 

 
 “germinação abaixo do padrão de sementes”  
 

 “utilização exclusiva p/fins de multiplicação pelo 
produtor” 
 

 Utilização para o próprio produtor da 
semente, proibida a comercialização 

segue 



Produção de Sementes 

 Inscrição dos Campos de Produção de Sementes  

 
 

 Semente Genética: não é necessária a inscrição do 

campo, entretanto, o seu mantenedor será obrigado a 

apresentar ao MAPA : 

 

  local de produção 

  espécie, cultivar 

  área plantada 

  estimativa de produção 

 

 segue 



Produção de Sementes 

 Inscrição dos Campos de Produção de Sementes  

 

 

  A produção de sementes de progenitores de 

cultivares híbridas são consideradas, para 

efeito das normas, como da categoria 

genética 

 

 

segue 



Produção de Sementes 
Transferência da Titularidade de Campo de 
Produção de Sementes  
 

  requerimento até 30 dias antes da colheita 

 cópia do contrato firmado entre o produtor cedente e o 
produtor cessionário 

 p/campo sob regime de cooperação, cópia do contrato de 
cooperação para produção de sementes firmado entre o 
cooperante e o produtor cessionário 

 cópias dos laudos de vistoria do campo e demais 
documentos emitidos até o momento da solicitação da 
transferência e 

 cópia da A.R.T. emitida pelo responsável técnico do produtor 
cessionário, para as etapas de produção subseqüentes 

 

 
segue 



Produção de Sementes 
 Cancelamento da Inscrição do Campo de Produção 

de Sementes  
 
  a pedido do produtor 

 quando o produtor ou seu cooperante, por qualquer 
meio, impedir o acesso ao campo para vistoria e 
fiscalização 

 quando a localização do campo for impossível em 
função das informações e dados apresentados no 
ato de sua inscrição e 

 quando o produtor não renovar sua inscrição como 
produtor de sementes no RENASEM 

 

segue 



Produção de Sementes 
 Rebaixamento de categoria do Campo de Produção 

de Sementes  
 

 poderá ser rebaixado de categoria, por solicitação do 
produtor, obedecida a legislação em vigor e, quando 
tratar-se de cultivares protegidas, obedecidos, também, 
os termos da autorização concedida pelo detentor dos 
direitos da proteção 

 

deverá atender às normas e aos padrões estabelecidos 
para cada espécie 

será condenado aquele que não atender às 
normas e aos padrões 

 
volta 



 
 

 3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

segue 



Responsabilidade Técnica  
 

 

 engenheiro agrônomo 

 

 engenheiro florestal 

 

  quando exercida por mais de um profissional 

deverá ter a indicação de um RT titular, sendo 

os demais considerados como RT’s suplentes 

segue 



Responsável Técnico  
Obrigações 
 

 

 credenciar-se no RENASEM   

 firmar Termo de Compromisso junto ao MAPA  

fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

 elaborar e assinar projeto técnico de produção de 
sementes 

 acompanhar, quando solicitado, a fiscalização da 
atividade por ele assistida 

 executar as vistorias obrigatórias estabelecidas p/o 
campo de produção de sementes, lavrando os laudos 
nos prazos 

segue 



Responsável Técnico  
Obrigações 
 
 

 supervisionar e acompanhar as atividades de: 

 Beneficiamento  

 Reembalagem 

 Armazenamento 

 Análise de sementes 

 

 emitir e assinar: 

 Boletim de Análise de Sementes 

 Termo de Conformidade  

 Certificado de Sementes 

segue 



Responsável Técnico  
Obrigações 
 
 

 comunicar ao MAPA a rescisão de contrato, 

solicitando o cancelamento do Termo de 

Compromisso (10 dias ) 

 

 deixar, em caso de afastamento, toda a 

documentação atualizada à disposição do 

contratante 

 

 cumprir as normas e os procedimentos e 

atender aos padrões estabelecidos pelo MAPA 

 

volta 



 
 

 4. CERTIFICAÇÃO 

segue 



Certificação de Sementes  
 
 

 Objetivo: 

 

 a produção de sementes, mediante 

controle de qualidade em todas as suas 

etapas, incluindo: 
 

  o conhecimento da origem genética e 

  o controle de gerações 

 

segue 



Certificação de Sementes  
Competências 

  

 

 MAPA 

 

 certificador ou entidade de certificação de 

sementes:  pessoa jurídica credenciada pelo MAPA 

 

 certificador de sementes de produção própria: 

produtor de sementes, inscrito no RENASEM, 

credenciado pelo MAPA p/executar a certificação de 

sua produção 

segue 



Certificação de Sementes  
MAPA 

  

 

em caráter suplementar, em face da suspensão ou 

cassação do credenciamento do certificador ou da 

entidade certificadora 

por abuso do poder econômico das entidades 

certificadoras 

para atender: 

 interesses da agricultura nacional e política 

agrícola e 

 exigências previstas em acordos e tratados 

relativos ao comércio internacional 

segue 



Certificador  
Obrigações 

  

 

 credenciar-se no RENASEM 

o controle do processo de certificação, além do 

estabelecido nas normas, obedecerá também aos 

procedimentos estabelecidos no anexo XXXIV da IN 

9/2005 

  prazo de dois anos, contados a partir da data de 

publicação das normas (2/6/05), para a implementação 

destes procedimentos 

segue 



Certificador  
Obrigações 

 

 

 executar a certificação de acordo com a legislação 

vigente 

 

 manter cópia dos documentos por ele emitidos à 

disposição da fiscalização, pelo prazo de 02 anos 

 

 apresentar mensalmente ao MAPA o controle dos 

lotes certificados por produtor, espécie e cultivar, 

durante o período de certificação 

segue 



Certificador  
Obrigações 

 

 

 dispor de procedimentos documentados que assegurem 
a rastreabilidade do lote de sementes: 

 

  rastrear todos os registros das atividades realizadas desde a 
semeadura até a emissão do certificado de sementes, 
incluindo a origem do material de propagação vegetal 

  controlar a vistoria, o beneficiamento, o armazenamento e a 
análise do lote 

  conhecer o estado de conformidade do lote 

  garantir a identidade do lote de sementes  

  cumprir com os requisitos de rotulagem  e 

  conhecer o destino dado aos lotes condenados, mantendo os 
seus registros, as causas da condenação e os rótulos 
inutilizados 

 

segue 



Certificador  
Obrigações  

 
 contar com cópias atualizadas de: 

 

  Lei nº 10.711/2003 e seu regulamento 

  Normas de Produção, Comercialização e 

Utilização de Sementes 

  normas referentes ao processo de certificação 

e 

  padrões e normas específicos das espécies 

para as quais esteja credenciado 

segue 



Processo de Certificação  
 

 compreende as categorias: 

 

I - semente genética 

II - semente básica 

III - semente certificada de primeira geração 

(C1) e 

IV - semente certificada de segunda geração 

(C2) 

segue 



Processo de Certificação  
 

 a obtenção das sementes será limitada a uma 

única geração da categoria anterior e terá as 

seguintes origens: 
 

I - a semente básica será obtida a partir da 

reprodução da semente genética 

II - a semente C1 será obtida da semente genética 

ou da semente básica e 

III - a semente C2 será obtida da semente 

genética, da semente básica ou da semente C1 

segue 



Processo de Certificação 
 

 

 

 

 O MAPA poderá autorizar mais de uma 

geração para a multiplicação da categoria de 

semente básica, considerando as 

peculiaridades de cada espécie 

volta 



 
 

 5. PADRÕES DE SEMENTES 

segue 



Padrões de Sementes  
 

 

 

 serão estabelecidos pelo MAPA e terão validade em 

todo o território nacional   
 

  sugestão de novos padrões ou de alteração dos 

existentes será submetida ao MAPA, pelas CSM’s 
 

 o lote de sementes poderá ser rebaixado de categoria 

pelo órgão de fiscalização, por solicitação do produtor, 

obedecida à legislação em vigor  
 

sementes que não atinjam o padrão de germinação, 

poderão ser utilizadas pelo próprio produtor para fins 

de multiplicação 

segue 



 

 Algodão 

 Arroz 

 Aveia 

 Azevem 

 Feijão 

 Feijão Caupi 

 Forrageiras (IN 40/2002) 

 

 

 Girassol 

 Mamona  

 Milho 

 Soja 

 Sorgo 

 Trevo 

 Trigo 

 Triticale 

IN 25 de 16/12/2005 

segue 



segue 



segue 



volta 



 
 

 6. VISTORIAS 

segue 



Vistoria 

 

 

 

  A vistoria é o processo de acompanhamento da 

produção de sementes pelo responsável técnico em 

qualquer de suas etapas, incluindo o beneficiamento e 

o armazenamento, até a identificação do produto final, 

a fim de verificar o atendimento às normas, padrões e 

procedimentos estabelecidos, com a emissão do 

respectivo laudo de vistoria 

segue 



Vistoria 

 

 

as vistorias obrigatórias e o tamanho máximo dos 

módulos ou glebas serão estabelecidos respeitando-

se as particularidades das espécies 

 

a não realização de vistoria obrigatória implicará no 

cancelamento do campo de produção de sementes 

 

no processo de certificação, serão realizadas pelo RT 

do certificador (será alterado), acompanhado pelo RT 

do produtor 

segue 



Vistoria 

 

 

salvo o disposto em normas específicas, 

deverão ser efetuadas, no mínimo duas 

vistorias de campo: 

 

  a primeira no florescimento e 

  a segunda na pré-colheita 

segue 



Vistoria 
Laudo de Vistoria 

 

 

 Documento, emitido pelo RT, caracterizador do 

acompanhamento e da supervisão da produção de 

sementes, em qualquer uma de suas etapas:  
 

 recomendar técnicas agrícolas e procedimentos a serem 

adotados 

 registrar as não-conformidades constatadas por ocasião da 

vistoria nos campos de produção, unidades de beneficiamento e 

armazenamento e demais instalações, determinando as medidas 

corretivas a serem adotadas 

 condenar, parcial ou totalmente, os campos de produção de 

sementes fora dos padrões estabelecidos 

 

segue 



Vistoria 
Laudo de Vistoria 

 

 

 aprovar os campos de produção de sementes, 

observados os padrões estabelecidos  

 

  recusar, temporariamente, as condições de 

beneficiamento, de armazenamento e das instalações 

complementares, até que sejam sanadas as 

irregularidades constatadas 

 

 identificar, por meio de croquis, a área condenada do 

campo de produção de sementes 

 

volta 



 
 

 7. COLHEITA 

segue 



Colheita 
 

 

 estará autorizada após a aprovação final do campo 

pelo RT  

 em campos contíguos, de cultivares diferentes, é 

obrigatória a eliminação, como semente, de cada 

campo, de uma faixa de bordadura entre eles, de 

largura mínima estabelecida  

a semente colhida, deverá estar identificada com a 

denominação da cultivar, espécie e categoria  

na classe certificada, deverá ser mantida a 

identidade do campo ou dos campos, durante a 

colheita, a recepção, o beneficiamento e o 

armazenamento 

 

voltar 



 
 

 8. TRANSPORTE 

segue 



8.1. Transporte das Sementes para 
BENEFICIAMENTO 

segue 



 

 

 O transporte das sementes, dentro do estado, p/ 

beneficiamento fora da propriedade onde 

estejam localizados os campos de produção, 

deverá ser acompanhado de NF que 

especifique esta condição: 

 

 nome da espécie 

 nome da cultivar (ou código) 

 categoria da semente 

 no do campo e 

 peso estimado  

segue 



O transporte de sementes beneficiadas e ainda 

não analisadas poderá ser feito, desde que 

destinadas ao armazenamento em estrutura 

sob a responsabilidade do produtor e 

acompanhado de NF que especifique esta 

condição: 

 nome da espécie 

 nome da cultivar 

 categoria da semente 

 no do lote e 

 peso   



8.2. Transporte Interestadual das 
Sementes para BENEFICIAMENTO 

segue 



 

 

O transporte interestadual de sementes, cuja 

conclusão do processo de produção ocorra 

em unidade federativa distinta daquela onde 

se iniciou, será feito mediante: 
 

 autorização emitida por Fiscal Federal 

Agropecuário  (SFA) ou Engenheiro Agrônomo 

da entidade delegada (válida por 15 dias) e 

 

 NF que especifique esta condição 

segue 



 

Na Nota Fiscal deverá constar: 

 

 nome da espécie 

 nome da cultivar 

 categoria da semente 

 no do campo ou campos, quando for o caso 

  no do lote, quando for o caso e 

 peso  estimado 

 no da autorização 

volta 



 
 

 9. BENEFICIAMENTO 

segue 



Beneficiamento 

  operação efetuada mediante meios físicos, 

químicos ou mecânicos com o objetivo de 

aprimorar a qualidade de um lote de sementes, 

compreendendo, respeitadas as particularidades 

das espécies: 

 recepção  

 pré-limpeza 

 secagem 

 armazenamento 

 limpeza 

 transporte 

 

 classificação 

 tratamento 

 embalagem 

 amostragem 

 pesagem 

 identificação 

segue 



 

 

 poderá ser efetuado: 

 
 

 diretamente pelo produtor das sementes  
 

ou 
 

 mediante contrato, por beneficiador de sementes 

inscrito no RENASEM 

 

Beneficiamento 

segue 



 

 

 ser inscrito no RENASEM   

 comunicar ao órgão de fiscalização, em 10  dias, a 

rescisão de contrato ou qualquer impedimento do RT 

e informar o novo RT 

 utilizar sua infra-estrutura, durante o período de 

beneficiamento de sementes,  exclusivamente: 

 p/sementes das espécies para as quais 

estiver inscrito  

 p/os produtores de sementes com os quais 

possuir contrato de prestação de serviços 

 

Beneficiador 
Obrigações 

segue 



 

 

 manter à disposição do órgão de fiscalização, por 02 

anos, as NF de entrada e saída de sementes e as 

informações relativas ao controle de beneficiamento  

 

 encaminhar ao órgão de fiscalização, mensalmente, 

durante o período de beneficiamento, o mapa de 

beneficiamento de sementes possuir contrato de 

prestação de serviços 

 

Beneficiador 
Obrigações 

segue 



 

 

 deverão ser registrados: 

 

na recepção: 

  nome do produtor 

  o peso bruto 

  o número do campo ou campos 

  a espécie 

  a cultivar 

  a categoria 

 

no beneficiamento: peso da semente beneficiada 

 

Beneficiamento 
Controle 

segue 



 

 

 as sementes armazenadas, antes do beneficiamento, 

devem estar identificadas: 

 

 o peso bruto 

 o número do campo ou campos 

 a espécie 

 a cultivar 

 a categoria 

 

Beneficiamento 
Identificação 

segue 



 

 

os lotes deverão ser formados de acordo com 
peso máximo estabelecido  e identificados: 

 
 identificação do lote 

 espécie 

 cultivar 

 categoria 

 safra 

 número de unidades e 

 peso por unidade 

 

Beneficiamento 
Identificação 

segue 



 

 

 

 

 Quando se tratar de semente da classe certificada, a 

identificação do lote deve permitir também a 

identificação do campo ou dos campos de origem 

 

Beneficiamento 
Identificação 

segue 



 

 

 será permitida, a critério do MAPA, a presença de 

mais de uma espécie ou cultivar, em um mesmo lote, 

e o produto: 

 

 será denominado mistura de sementes, podendo ser 

de espécies ou de cultivares 

 não poderá ser destinado à produção de sementes e 

 será enquadrado na categoria dos componentes da 

mistura ou, no caso de mistura de categorias 

distintas, na categoria inferior 

 

 

Beneficiamento 
Mistura de Sementes 

segue 



 

 

 na mistura de espécies cujas sementes sejam de 

difícil distinção entre si e também na mistura de 

cultivares é obrigatória a coloração da cultivar ou da 

espécie que estiver em menor proporção 

 

quando envolver mais de duas espécies ou mais de 

duas cultivares, deverão ser coloridas, em cores 

distintas, todas aquelas que estiverem em menor 

proporção 

Beneficiamento 
Mistura de Sementes 

segue 



 

 o revestimento de sementes, poderá ser realizado nas 
modalidades: 

 

pelotização – unidades aproximadamente esféricas, 
normalmente contendo uma única semente, cujo tamanho 
e formato original nem sempre ficam evidentes, podendo 
conter além do material aglomerante, agrotóxico, 
nutriente, corante ou outro aditivo 

granulação – unidades aproximadamente cilíndricas, 
incluindo algumas c/mais de uma semente, podendo 
conter além do material aglomerante, agrotóxico, 
nutriente, corante ou outro aditivo 

incrustação – unidades aproximadamente do mesmo formato 
que as sementes, c/o peso e tamanho modificados, 
podendo conter, além do material aglomerante, agrotóxico, 
nutriente, corante ou outro aditivo 

Beneficiamento 
Revestimento de Sementes 

segue 



 

disposição em fita – quando as sementes são distribuídas em 

fitas estreitas de material degradável, dispostas ao acaso, 

em grupos ou em uma única linha 

disposição em lâmina - quando as sementes são distribuídas 

em lâminas largas de material degradável, dispostas ao 

acaso, em grupos ou em linhas e 

tratamento – quando se aplicam agrotóxicos, corantes, 

películas ou outros aditivos, sem que haja aumento 

significativo do tamanho e peso ou alteração de formato 

 

Beneficiamento 
Revestimento de Sementes 

segue 



 

na semente revestida é obrigatório o uso de corante 

de coloração diferente da cor original da semente, 

para diferenciá-la das sementes não revestidas 

 

exclui-se da obrigatoriedade quando: 

 o produto utilizado no revestimento conferir, por si 

só, coloração diferente à da semente e 

 forem utilizados no tratamento, produtos registrados 

p/ tratamento de grãos contra pragas de 

armazenamento. 

 

 

Beneficiamento 
Revestimento de Sementes 



 

o ingresso nas instalações da UBS, somente é 
permitido para matéria-prima oriunda de campos de 
produção de sementes aprovados, materiais e 
insumos essenciais ao processo de beneficiamento 

 

é expressamente proibido a entrada, nas 
dependências da UBS, de grãos destinados ao 
consumo humano e animal ou ao uso industrial 
durante o período de beneficiamento 

 

o descarte proveniente do beneficiamento deverá ser 
identificado como tal e armazenado separadamente 
das sementes 

 

Beneficiamento 
UBS 

volta 



 
 

 10. EMBALAGEM DAS SEMENTES 
PARA COMERCIALZIAÇÃO 



 

as sementes prontas para a comercialização 

devem estar acondicionadas em embalagem 

nova: 

 

 papel multifoliado 

 polipropileno trançado 

 algodão 

 juta  

 ou de acordo com o disposto em normas 

específicas 

 

Embalagem 



 

p/sementes tratadas com substâncias nocivas à saúde 

humana ou animal não é permitido o uso de 

embalagem de polipropileno trançado, algodão e juta  

 

peso máximo 50 kg, exceção p/ embalagem de 

tamanho diferenciado:  

 

 confeccionada em polipropileno ou material de 

comprovada durabilidade, resistência e 

eficiência técnica, c/ peso líquido mínimo de 

250 kg 

 

 

Embalagem 





 

embalagem de tamanho diferenciado: 
 

 comércio restrito entre o produtor e o 

consumidor final ou o reembalador 

 oferecer condições indispensáveis p/ 

amostragem oficial 

 ser reaproveitada apenas se as sementes 

embaladas anteriormente não tiverem sido 

tratadas c/substâncias nocivas  

 exclui-se da obrigatoriedade, a embalagem que 

tenha anteriormente acondicionado semente 

tratada e se destine ao ensaque de semente 

tratada c/ mesmo ingrediente ativo  

Embalagem 



 
 

 11. ARMAZENAMENTO 

segue 



 

o armazenamento das sementes embaladas ou 

a granel e identificadas poderá ser efetuado: 

 

 diretamente pelo produtor das sementes em 

estrutura sob sua responsabilidade  

ou 

 mediante contrato de prestação de serviços, por  

armazenador de sementes inscrito no RENASEM 

Armazenamento 

segue 



 

inscrever-se no RENASEM (prestador de serviços)   

 

manter estrutura e equipamentos adequados a 

preservação da qualidade das sementes armazenadas 

 

 comunicar ao órgão de fiscalização, em 10 dias a 

rescisão de contrato ou qualquer impedimento do 

responsável técnico, ocorrido durante o processo de 

armazenamento e informar o novo responsável 

técnico 

 

Armazenador 
Obrigações 

segue 



 

 utilizar sua infra-estrutura, durante o período de 

armazenamento de sementes, exclusivamente para: 

  sementes das espécies para as quais estiver inscrito e 

 produtores de sementes c/os quais possuir contrato de 

prestação de serviços 

 

dispor de croquis de localização dos lotes 
 

encaminhar, mensalmente, durante o período de 

armazenamento, o mapa de armazenamento de 

sementes 

 

 

Armazenador 
Obrigações 

segue 



 

manter à disposição do órgão de fiscalização, 

pelo prazo de dois anos:  

 

 NF de entrada e saída de sementes e as 

informações relativas ao controle de 

armazenamento  

e 

 cópia do Atestado de Origem Genética ou do 

Certificado de Sementes ou do Termo de 

Conformidade da semente armazenada 

 

 

Armazenador 
Obrigações 

segue 



 

no controle de armazenamento deverão ser 

registrados: 
 

 nome do produtor 

 no do lote 

 espécie 

 cultivar 

 categoria 

 safra 

 número de unidades por lote 

 peso por unidade e 

 entrada e saída por lote 

 

 

Armazenamento 
Controle 

segue 



 

as pilhas deverão ser formadas, por lotes da mesma cultivar, 

identificadas por meio de ficha, organizadas sobre prateleiras, 

estrados ou pisos adequados, que permitam a perfeita 

conservação das sementes 
 

 os lotes deverão ser dispostos de forma que possuam no 

mínimo duas faces expostas, com espaçamentos entre pilhas e 

entre pilhas e paredes, que permitam a amostragem 

representativa dos mesmos 
 

 os lotes de sementes armazenados a granel ou em embalagem de 

tamanho diferenciado, deverão estar acondicionados de forma a 

preservar sua individualidade e permitir a amostragem 

representativa dos mesmos 

 

 

Armazenamento 
Pilhas e Lotes 

segue 



 

lotes que não atingiram os padrões como sementes deverão ser 

identificados como “fora do padrão” até que seja feita a 

descaracterização da embalagem 

 

o ingresso nas instalações do armazém que contenha a UBS, 

somente é permitido para matéria-prima oriunda de campos de 

produção de sementes aprovados, materiais e insumos 

essenciais ao processo de beneficiamento 

 

 é expressamente proibido a entrada, nas dependências do 

armazém, de grãos destinados ao consumo humano e animal ou 

ao uso industrial durasnte o período de armazenamento 

 

 

Armazenamento 
Armazém 

volta 



 
 

 12. AMOSTRAGEM 

segue 



 

OBJETIVO: 

 
obter uma quantidade representativa do lote 

ou de parte deste, quando se apresentar 
subdividido, objetivando à análise 

  

 Tamanho (peso em g)  

 Componentes do lote 

 Proporção de composição 

Amostragem 
 

segue 



 

 
 FINALIDADE: 

 

 IDENTIFICAÇÃO  

 CERTIFICAÇÃO 

 FISCALIZAÇÃO 

  

Executada através de       MÉTODOS, 

PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

OFICIALIZADOS PELO MAPA 

 

Amostragem 

segue 



 

EDIÇÕES ISOLADAS DE INSTITUIÇÕES DE 
PESQUISA  

 

                  1940  ;  1950 ;  1960  
 

    RAS / BRASIL – MAPA  ,  1967 

    RAS / BRASIL – MAPA  ,  1976 

    RAS / BRASIL – MAPA  ,  1993 

( Portaria n° 77/1993    e     IN 19/2005 ) 

 

Amostragem 
REGRAS PARA ANÁLISE DE SEMENTES  

-  RAS 
 

segue 



OBJETIVO 

 

AS REGRAS FORAM DESENVOLVIDAS PARA 

PERMITIR QUE, ATRAVÉS DE MÉTODOS E 

PROCEDIMENTOS PRESCRITOS, AS ANÁLISES 

E DETERMINAÇÕES SEJAM REALIZADAS DE 

FORMA UNIFORME E PADRONIZADA, 

TORNANDO POSSÍVEL A AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DE SEMENTES E DE MUDAS 

ANTES DA SEMEADURA /PLANTIO 

Amostragem 

RAS 

 

segue 



LOTE 

 

QUANTIDADE DEFINIDA DE SEMENTES, 

IDENTIFICADA POR Nº, LETRA OU 

COMBINAÇÃO DOS DOIS, NA QUAL 

CADA PORÇÃO É UNIFORME, DENTRO 

DE TOLERÂNCIAS PERMITIDAS QUANTO 

ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA 

IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Amostragem 

 

segue 



 
 

 

 

PARA A OBTENÇÃO DE  

RESULTADOS UNIFORMES E EXATOS  

 

                PROCEDIMENTOS  

                EQUIPAMENTOS 

                MATERIAIS ACESSÓRIOS          

 

 

Amostragem 

QUANTIDADE PEQUENA   X    TAMANHO DO LOTE 

segue 



 

 

AMOSTRA REPRESENTATIVA 

X 

       HOMOGENEIDADE DO LOTE 

                                    X 

                BENEFICIAMENTO   

                                    X 

   SUFICIENTE UNIFORMIDADE 

 

Amostragem 

segue 



Amostragem 

1) AMOSTRADORES DO TIPO DUPLO 

     2 CILINDROS OCOS DE METAL 

    EXTREMIDADE DE 1 AFILADA E SÓLIDA 

    AMBOS COM JANELAS, JUSTAPOSTAS 

    VARIAM EM COMPRIMENTO,   

                 DIÂMETRO E Nº DE JANELAS  

    SEPTOS 

 

INSTRUMENTOS DE AMOSTRAGEM 

segue 



Amostragem 

PARA SACOS 

COMPRIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DA 

DIAGONAL DA EMBALAGEM 

  

DIÂMETRO:  

VARIANDO DE 1, 25  A  2, 50  cm  

  

ABERTURAS : 6  A  9  

 
segue 



Amostragem 

A  GRANEL ( em silos, em big bags, etc. ) 

 

COMPRIMENTO :  2 m 

  

DIÂMETRO : 4,0 cm 

  

ABERTURAS : 6  a  9  

 

segue 



segue 



Amostragem 

    ÂNGULO DE 30° 

     POSIÇÃO FECHADA 

                              (  DESENCONTRADAS  ) 

    JANELAS VIRADAS PARA BAIXO  

  

o  GIRAR 

o  JUSTAPOR AS JANELAS 

o  AGITAR LEVEMENTE 

o  DESPEJAR AS SEMENTES  COLETADAS 

 

USO DO AMOSTRADOR DUPLO 

segue 



Amostragem 

2) AMOSTRADORES DO TIPO SIMPLES 

    CILINDRO AFILADO 

    ALCANCE O CENTRO DA EMBALAGEM  

    ABERTURA OBLONGA 
 

COMPRIMENTO :  50 cm (10 cm de cabo) 

PONTA : 6,0 cm 

DIÂMETRO :  

         1,5 cm    CEREAIS 

         1,0 cm    TREVOS  E      

 segue 



Amostragem 

     ÂNGULO DE 30° 

     PONTA PARA CIMA 

     INSERIR ATÉ O CENTRO DO SACO 

    JANELAS VIRADAS PARA BAIXO  
 

o   GIRAR EM 180° 

o   RECEBER AS SEMENTES 

o   RETIRAR O AMOSTRADOR COM  

    VELOCIDADE DECRESCENTE 

o   DESPEJAR AS SEMENTES COLETADAS 

 

USO DO AMOSTRADOR SIMPLES 

segue 



Amostragem 

MANUAL 

 

UTILIZADA quando: 

 

sementes não deslizam facilmente 

 

 a quantidade ou embalagem não permite o 

uso do calador indicado 
 

 

 

segue 



Amostragem 

 

 NÃO UTILIZAR FURADOR OU 
LADRÃO  

  

COMPRIMENTO :    25 cm  

 
COMPROMETIMENTOS TÉCNICOS 

 
segue 



1. AMOSTRA SIMPLES  

 

CADA PEQUENA PORÇÃO DE SEMENTES 
RETIRADA  DO LOTE 

 

 POR MEIO DO AMOSTRADOR 

 COM A MÃO 

 DIFERENTES RECIPIENTES 

 PONTOS 

TIPOS  DE  AMOSTRAS  

Amostragem 

segue 



Amostragem 

2. AMOSTRA COMPOSTA 

 

FORMADA PELA COMBINAÇÃO E MISTURA 

 

DE TODAS AS AMOSTRAS SIMPLES  

 

RETIRADAS DO LOTE  

 

segue 



Amostragem 

3.        AMOSTRA SUBMETIDA 

    (AMOSTRA  MÉDIA) 

 

 ENVIADA AO LABORATÓRIO, 

 DEVE ATENDER AO PESO MÍNIMO 

 ESPECIFICADO 

NAS   RAS 

NOS PADRÕES ESTABELECIDOS MAPA 

segue 



PESO MÁXIMO DE SEMENTES POR LOTE  
 

INDICAÇÃO NO QUADRO 2 -  RAS, EM VIGOR 

 

GRANDES CULTURAS  

  ATÉ 20.000 kg       TRIGO 

 

  ATÉ 10.000Kg    TRIGO  

Amostragem 

segue 



Amostragem 

HORTALIÇAS , FLORESTAIS, 

FRUTÍFERAS   E   ORNAMENTAIS 

  ATÉ 5.000Kg       QUIABO 

  ATÉ 1.000Kg    QUIABO 

  

  GRAMÍNEAS    E   LEGUMINOSAS 

                                        FORRAGEIRAS 

  ATÉ 10.000Kg       SORGO 

  ATÉ 5.000Kg    SORGO  

 
segue 



ALGODÃO      2.000 

ARROZ       1.000 

MILHO    20.000     1.000  

SOJA       1.000 

TRIGO       1.000 

 

ALFACE   1.000    30 

TOMATE      30 

 

TECA   1.000    1.000 

 

AMOR-PERFEITO 1.000    10 

 

B.BRIZANTA  5.000    300 

 

ESPÉCIE  TAM. DO LOTE  AMOSTRA MÉDIA 

    Kg   g  

Amostragem 

segue 



Amostragem 

 
EMBALAGEM  /  RECIPIENTES 

 

           SACOS 

         LATAS 

         BALDES 

         ENVELOPES 

         TAMBORES  

     E  TAMBORETES 

        

 

 
 

 

 

         BIG BAGS 

        TUBOS 

        TUBETES 

        CAIXAS 

        PLACAS  

        LÂMINAS 

        FITAS 

segue 



Amostragem 

INTENSIDADE 
 

 em lotes de sementes acondicionadas em recipientes 

com capacidade de até 100 kg 

Nº de recipientes do lote Número de amostras simples 

1 – 4  3 amostras simples de cada recipiente 

5 – 8  2 amostras simples de cada recipiente 

9 – 15  1 amostra simples de cada recipiente 

16 – 30  15 amostras simples no total 

31 – 59  20 amostras simples no total 

60 ou mais  30 amostras simples no total 

 

segue 



 

 em lotes de sementes acondicionadas em recipientes 
com capacidade de mais de 100 kg, ou no fluxo de 

sementes, imediatamente antes de seu 
acondicionamento 

Amostragem 

segue 



LATAS, ENVELOPES, TUBETES, LÂMINAS 

 UNIDADE BÁSICA :  100kg  

 PEQUENOS RECIPIENTES ASSIM COMBINADOS  

 

      20 ENVELOPES DE 5 kg 

      33 ENVELOPES DE 3 kg 

      100 ENVELOPES DE 1 kg 

     1.000 ENVELOPES DE 100 g 

      10.000 ENVELOPES DE 10 g 
  

INTENSIDADE :  idem a  ITEM B )  

 

Amostragem 

 em lotes de sementes acondicionadas em pequenos 
recipientes 

segue 



           

 AMOSTRAGEM OFICIAL   
     Fiscalização da Produção 

  (inclusive Certificação, exercida pelo MAPA) 
 

           Fiscalização do Comércio  
       

          Auditoria Oficial  
  

 AMOSTRAGEM NÃO OFICIAL   

  Amostrador 
             

   Qualidade do Lote  

    Certificação 

              Comércio (  Reanálise  )  
      

segue 



Amostragem 

 
           

Amostrador  

 

Obrigações 

 

 Credenciar-se junto ao RENASEM   

( Anexo XVII da IN 09/2005 ) 

 

 Executar a amostragem de acordo com 
metodologias estabelecidas pelo MAPA 

      

volta 

 



 Amostragem para FISCALIZAÇÃO 

segue 



 

 OBJETIVO: 

 

  análise fiscal 
 

 QUEM? 
 

 Fiscal Federal Agropecuário, quando 

executada pelo MAPA  

ou 

 Eng. Agrônomo ou Florestal, quando 

executada por outro ente público 

Amostragem 

segue 



 

 

 a mão-de-obra auxiliar, inclusive p/o 

manuseio dos instrumentos utilizados 

na amostragem, bem como as 

condições necessárias à realização da 

amostragem, serão fornecidas pelo 

detentor do produto, sempre que 

solicitadas pelo fiscal 

Amostragem 

segue 



 

somente será realizada se as sementes se 

apresentarem: 

 em embalagens invioladas 

 identificadas  

 condições adequadas de armazenamento 
 

quando armazenadas a granel, em silos ou em 

embalagens de tamanho diferenciado: 

 se apresentarem identificadas e  

 sob a guarda e responsabilidade do produtor das 

mesmas 

Amostragem 

segue 



segue 



A AMOSTRA FISCAL    amostra  

       duplicata 

 

 a AMOSTRA destina-se à ANÁLISE DE FISCALIZAÇÃO 

e a DUPLICATA ficará sob a guarda do detentor do 

produto para REANÁLISE (se interessado solicitar) 

 

 o detentor da semente poderá dispensar a coleta da 

duplicata da amostra ( com declaração no Termo de 

Fiscalização com Coleta de Amostra) 

Amostragem 

segue 



 

 peso máximo do lote 

 peso mínimo da amostra     Padrão 

outras exigências     RAS 
  

os recipientes     selecionados ao acaso  
 

 amostras simples         superior, 

  retiradas das partes             média   e    inferior 
 

 sementes a granel       amostras simples  

 ou  embalagem          retiradas de 

tamanho                     posições  e profundidades 

 diferenciado                aleatórias 

Amostragem 

segue 



 Amostragem para fins de REANÁLISE 

segue 



 

 Objetivos 
 

1 )   REVALIDAÇÃO 
Teste de Germinação ou de Viabilidade 

 Exame de Sementes Infestadas 

  p/ fins de verificação da qualidade do lote 
 

 Quem? 
 

  se não realizada pelo produtor, poderá ser feita 
pelo detentor das sementes, desde que 
executada por amostrador credenciado pelo 
MAPA 

 

Amostragem para a REANÁLISE 

segue 



Amostragem 

 2 ) REANÁLISE ( FISCAL ) 

  10 dias     data de recebimento do  
    Boletim Oficial de Análise de       
           Sementes ou de Mudas  

  Pureza 

 Germinação  

 Outras Cultivares (Testes complementares) 

 Outros Atributos  (Normas específicas) 

Duplicata 
   
  

 

 Quem?                                   Detentor    

REANÁLISE                        Atributo fora do padrão       
                                                   Técnico acompanhar 

segue 



Amostragem 

 
3 ) REANÁLISE  ( Responsabilidade de Garantia )   

  Quem? 

  Detentor : Comerciante ou Usuário 
 

 Verificação do Teste de Germinação ou de 

Viabilidade 

 Dentro do Prazo de Validade  

 Data de Recebimento  

                                NOTA FISCAL 

segue 



Amostragem 

na Fiscalização Internacional  
 

EXPORTAÇÃO 

 

o    Exigência do País Importador 

   Amostra executada pelo MAPA 

          Amostra analisada em   

 Laboratório de Análise de Sementes 

 credenciado  Oficial   

     Iniciativa Privada 

segue 



  

IMPORTAÇÃO  
 

 Coleta amostra oficial          Padrões de Identidade 

           e   de  Qualidade 

              

 Laboratório  Oficial              Métodos e Procedimentos 

                    MAPA 

 Importador                            Comercializar   ou   Utilizar        
                  antes dos Resultados  Oficiais  

     Responsável pela Identidade e Qualidade
  

 Re - Beneficiamento 
 

 Penalidades 

 

Amostragem 

na Fiscalização Internacional 

segue 



Amostragem 

na Fiscalização Internacional 

 
 Dispensa de coleta :          

 

VCU          Pesquisa               Normas            
                                    Complementares  

       IN 50/2006 

       Boletim ISTA 

 

 Amostragem  

    no ponto de internalização 

   OU  

    Local de Destino  

volta 



 
 

 13. ANÁLISE 

segue 



Objetivo: 

 avaliar, por meio de procedimentos técnicos, a 
qualidade e a identidade da semente 

Onde? 

Laboratório credenciado no RENASEM 

  Laboratório Oficial  

  Laboratório (privado)  Credenciado 

    Produtor  

    Prestador de serviço para terceiro 

Resultados: 

Boletim de Análise de Sementes      modelos  

     estabelecidos pelo MAPA 

Análise  

segue 



Análise  

 Obrigações do Laboratório de Análise 
 

Comunicar qualquer alteração  
 
Comunicar impedimento do RT 
 
Emitir cadastramento de clientes não 

cadastrados junto ao RENASEM  
 
Remeter mensalmente este cadastramento  
 
Análise de Sementes para a exportação, à 

critério do país importador    RAS_ISTA  
 

 
 

segue 



Análise  

Obrigações do Laboratório de Análise 

 

Normas complementares definidas pela 
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – 
CGAL/  DAS 

 

 Uso das RAS 

Procedimentos complementares de:  

 Metodologia 

 Credenciamento 

 Fiscalização  

 Auditoria 

  segue 



segue 



Análise  

 

ATRIBUTOS Físico/Fisiológicos 

       PUREZA 

       GENÉTICA 

       FISICA 

     OUTRAS SEMENTES  

       CULTIVADAS 

       SILVESTRES 

       NOCIVAS  

      GERMINAÇÃO  

 

      VIGOR 

    OUTROS 

 

PARÂMETROS DE QUALIDADE 

ATRIBUTOS SANITÁRIOS  

   

 

    FUNGOS 

    NEMATÓIDES 

    VÍRUS 

    BACTÉRIAS 

    OUTROS 

 

segue 



 

O prazo máximo de validade do teste de 

germinação ou de viabilidade (ressalvado 

normas específicas): 

 

 12 meses para sementes sob acondicionamento 

ordinário 

 

  24 meses para aquelas acondicionadas em 

embalagem hermeticamente fechada 

Análise  

 

segue 



 Reanálise de Sementes 
(art. 85 do Decreto no 5.153/04) 

segue 



 

 atributos de: 

 pureza 

 germinação 

 outras cultivares 

 realizada no laboratório responsável pela  

primeira análise 

 acompanhada, facultativamente, por 

técnico indicado pelo interessado 

 realizada apenas para o atributo que 

apresentou valor fora do padrão 

 



 Reanálise de Sementes 
(Revalidação para Parâmetros estabelecidos nos Padrões ) 



 

  prazo de validade do teste de germinação ou 

de viabilidade (ressalvado normas específicas): 
 

 

 6 meses p/sementes sob acondicionamento 

ordinário 

 

 12 meses p/aquelas acondicionadas em 

embalagem hermeticamente fechada 

volta 



 
 

 14. IDENTIFICAÇÃO  DAS 
SEMENTES PARA 
COMECIALIZAÇÃO 



 

 

Estará apta à comercialização em todo o 

território nacional a semente ou a muda 

produzida e identificada de acordo com o 

Regulamento da Lei nº 10.711/03, 

aprovado pelo Decreto nº 5.153/04, e 

normas complementares 



 
 

 14.1. IDENTIFICAÇÃO  DAS 
SEMENTES 



 

A identificação das Sementes deverá ser 
expressa em lugar visível da embalagem, em 
português: 

 

  diretamente na embalagem (dados 
relativos ao produtor ou reembalador): 

 

 razão social e CNPJ ou nome e CPF 

 endereço e 

 no inscrição RENASEM 

 

Identificação 



 

 

  exceção (estas informações poderão ser 

expressas na etiqueta): 

 

 embalagens de tipo e de tamanho 

diferenciados 

ou 

 sementes que se apresentem embaladas 

em pequenos recipientes tais como latas, 

caixa de papelão ou envelopes 

  

Identificação 



 

  diretamente ou mediante rótulo, 

etiqueta ou carimbo (dados relativos à 

semente): 
 

 a expressão "Sementes de", seguida do nome 

comum da espécie 
 

 nome da cultivar, obedecida a denominação 

constante do CNCR: 

www.agricultura.gov.br  

Serviços Cultivares Sementes e Mudas Cultivares 

Registradas(RNC) veja a lista de cultivares registradas 

Selecione a espécie  

 

Identificação 



 

 

 categoria 

 lote 

 garantia da % de sementes puras, 

respeitado o padrão nacional 

 garantia da % de germinação ou de 

sementes viáveis, respeitado o 

padrão nacional 

    poderão ser expressos os índices de 

germinação e de sementes puras superiores aos do 

padrão nacional, desde que observados os resultados de 

análise, não podendo, neste caso, ser expressos na 

embalagem os índices do padrão nacional 

 

Identificação 



 

 

 classificação por peneira 

 safra (ano do plantio/ano da 

colheita) 

 validade do teste de germinação 

ou da viabilidade (mês/ano) 

 peso líquido ou no de sementes 

contidas na embalagem 

 a expressão “híbrido” quando se 

tratar de cultivar híbrida e 

 outras informações exigidas por 

norma específica 

Identificação 



 

 

a nomenclatura das espécies poderá ser 
expressa, a critério do responsável pela 
identificação, pelo nome comum, 
acompanhado do nome científico 

 

 a utilização do nome científico para a 
identificação da espécie das sementes 
dar-se-á nos seguintes casos: 
 inexistência de nome comum reconhecido que 

identifique de forma precisa a espécie ou 

  existência de sinonímias que possam induzir 
a erro na identificação da espécie 

 

Identificação 



 
 

 14.2. IDENTIFICAÇÃO  DAS 
SEMENTES CERTIFICADAS 



 

 

A identificação das sementes certificadas deverá 
atender a todas as exigências anteriores, porém 

deve-se: 

 
 retirar a expressão "Sementes de", seguida do nome 

comum da espécie e 

 identificar as categorias: 

 
 semente básica: “Semente Básica de” acrescida do nome 

comum da espécie 

 

 semente certificada de primeira geração: “Semente 
Certificada C1 de” acrescida do nome comum da espécie 

 

 semente certificada de segunda geração: “Semente 
Certificada C2 de” acrescida do nome comum da espécie 

Identificação 
Sementes Certificadas 



 

na identificação das sementes produzidas sob o 

processo de certificação serão acrescidas informações 

referentes ao certificador: 
 

 razão social e CNPJ ou  nome e CPF, exceto para 

o produtor que certifica sua própria produção 
 

 endereço, exceto para o produtor que certifica sua 

própria produção e 
 

 no credenciamento no RENASEM 

Identificação 
Sementes Certificadas 



 
 

 14.3. IDENTIFICAÇÃO  DAS 
SEMENTES REEMBALADAS 



 

A identificação das sementes reembaladas deverá 

atender a todas as exigências previstas no item: 

diretamente ou mediante rótulo, etiqueta ou carimbo; 

acrescido de: 
 

 razão social, CNPJ, endereço e no inscrição RENASEM do 

reembalador  
 

 razão social, CNPJ, endereço e no inscrição RENASEM do 

produtor que autorizou a reembalagem 
 

 a expressão “Sementes Reembaladas de”, seguida do nome 

comum da espécie 

 

 

Identificação 
Sementes Reembaladas 



 
 

 14.4. IDENTIFICAÇÃO  DAS 
SEMENTES IMPORTADAS 



 

 

A identificação das sementes importadas deverá atender 

a todas as exigências previstas no item: diretamente 

ou mediante rótulo, etiqueta ou carimbo; acrescido de: 
 

 razão social, CNPJ, endereço e no inscrição RENASEM do 

comerciante importador 
 

 a expressão “Sementes Importadas de”, seguida do nome comum 

da espécie ou, quando for o caso, do seu nome científico 
 

 país de origem 

Identificação 
Sementes Importadas 



 

 

Ficam excluídas destas exigências as sementes 

importadas, quando em trânsito do ponto de 

entrada até o estabelecimento do importador, ou 

armazenadas e não expostas à venda, desde que 

acompanhadas da documentação liberatória 

fornecida pelas autoridades competentes e 

quando não exista normalização contrária em atos 

complementares 

Identificação 
Sementes Importadas 



 

 

 a semente importada que não atender às 

exigências estabelecidas para 

especificação das categorias, previstas no 

Sistema Nacional de Sementes e Mudas, 

será enquadrada na categoria S2 

Identificação 
Sementes Importadas 



 
 

 14.5. IDENTIFICAÇÃO  DA 
MISTURA DE SEMENTES 



 

É permitida, a critério do MAPA, a presença de mais de 
uma espécie ou cultivar, em um mesmo lote, desde 

que tecnicamente justificada 

 

 inscrita no RNC 

 a identificação seja  feita obedecendo à ordem de 
preponderância de cada espécie ou cultivar, 
expressa pela respectiva participação percentual 
de sementes puras 
 deverá constar também da identificação a expressão: 

“mistura de espécies de” ou “mistura de cultivares 
de”, acrescida dos nomes que compõem as misturas 

Identificação 
Mistura de Sementes 



 

 no caso de misturas de espécies, deverão constar da 

embalagem os índices de germinação por espécie, respeitados 

os padrões específicos 
 

Ex: Mistura de espécies de: 

- Stylosanthes capitata , cultivar BRS Campo Grande 1 (80%) 

- Germinação = 60%  e  

- Stylosanthes macrocephala, cultivar BRS Campo Grande 2 

(20%) – Germinação = 60% 

 

 no caso de mistura de cultivares de uma mesma espécie, deverá 

constar ainda a expressão: “mistura de cultivares” seguida de 

suas respectivas denominações 

Identificação 
Mistura de Sementes 



 

 

 será obrigatória a coloração da cultivar que estiver em 
menor proporção 

 

 será obrigatória a coloração da espécie que estiver em 
menor proporção, para a mistura de espécies cujas 
sementes sejam de difícil distinção entre si 

 

 a tolerância às variações nos índices declarados na 
composição da mistura será estabelecida em normas 
complementares, observadas as especificidades técnicas 
e as particularidades das espécies e cultivares 

Identificação 
Mistura de Sementes 



 
 

 14.6. IDENTIFICAÇÃO  DA 
SEMENTE GENÉTICA 



 

Na identificação da SEMENTE GENÉTICA P/ 
COMERCIALIZAÇÃO deverá constar:   

 

 “Semente Genética de” acrescida do nome comum 
da espécie 

 nome da cultivar, obedecida o  CNCR 

 lote 

 % de sementes puras 

 % de germinação ou de sementes viáveis 

 classificação por peneira 

 Safra (ano do plantio/ano da colheita) 

 peso líquido ou do no de sementes  

 outras informações exigidas por norma específica 

Identificação 
Semente Genética 



 
 

 14.7. IDENTIFICAÇÃO  DA 
SEMENTE REVESTIDA 



 

A semente revestida, inclusive a tratada, deverá trazer 

em lugar visível de sua embalagem: 
 

 identificação do tipo de revestimento 
 

 identificação do corante, quando for o caso 
 

 nome comercial do produto e a dosagem utilizada 
 

 nome e concentração do ingrediente ativo, no caso 

de tratamento com agrotóxicos 

Identificação 
Semente Revestida 



 

 
 data do tratamento e o período de carência, 

quando utilizar agrotóxicos registrados p/ 

tratamento de grãos contra pragas de 

armazenamento 

 

  Ex: K-Obiol 25 EC 

 Arroz (p/controle da Traça-dos-cereais)  

 Milho (p/controle do Gorgulho-do-milho ou 

Caruncho-dos-cereais)  

 

Identificação 
Semente Revestida 



 

 se a substância utilizada para o revestimento das 

sementes for nociva à saúde humana ou animal, a 

expressão: “SEMENTE IMPRÓPRIA PARA ALIMENTAÇÃO” 

e o símbolo de caveira e tíbias, em destaque na 

embalagem, e recomendações p/ prevenir acidentes e 

indicação da terapêutica de emergência 

  

 

 

 o no  de sementes por unidade de peso ou por embalagem, 

quando o revestimento aplicado alterar o seu tamanho 

Identificação 
Semente Revestida 



 

Na semente revestida, é obrigatório o uso de corante de 

coloração diferente da cor original da semente, para 

diferenciá-la das sementes não revestidas 
 

 Exclui-se a obrigatoriedade, quando: 

 

 o produto utilizado no revestimento conferir, por si só, 

coloração diferente à da semente, desde que não contrarie 

normas específicas 

 forem utilizados, no tratamento das sementes, unicamente 

produtos  registrados p/ tratamento de grãos contra pragas de 

armazenamento 

Identificação 
Semente Revestida 



 
 

 14.7. IDENTIFICAÇÃO  DA 
SEMENTE A GRANEL 

segue 



 

Na identificação de sementes a granel para 

comercialização, todas as informações exigidas 

deverão constar da nota fiscal 

 

 A semente a granel ou acondicionada em 

embalagens de tamanho diferenciado, somente 

poderá ser comercializada diretamente do 

produtor ao usuário da semente 

 

Identificação 
Semente a Granel 

segue 



 
 

 14.8. IDENTIFICAÇÃO  DO LOTE 
DE SEMENTES REANALISADO 

segue 



 

 O lote de sementes já exposto à venda, qdo reanalisado, 

deverá ser identificado por meio de nova etiqueta, 

carimbo ou rótulo, de forma a não prejudicar a 

visualização das informações originais, constando: 

 

 a expressão “Sementes Reanalisadas” 

 novo prazo de validade do teste de germinação  

 garantia do padrão mínimo nacional de germinação e 

de sementes infestadas 

Identificação 
Semente a Granel 

volta 



 
 

 15. DOCUMENTOS DAS SEMENTES 

segue 



 

  Para o lote aprovado e identificado, 

exigir-se-á: 

 
 

 Boletim de Análise de Sementes 
 

 Atestado de Origem Genética ou 
 

 Certificado de Sementes ou 
 

 Termo de Conformidade 

Documentos das Sementes 

segue 



 

 
 

 O Boletim de Análise de Sementes é 

o documento emitido por 

laboratório de análise 

credenciado pelo MAPA que 

expressa o resultado de 

análise 

Documentos das Sementes 
Boletim de Análise de Sementes  

segue 



 O Atestado de Origem Genética o documento que 

garante a identidade genética do material de 

propagação, emitido por melhorista, para sementes da 

categoria genética 

 

 melhorista: pessoa física habilitada p/ execução do processo 

de melhoramento de plantas, responsável pela manutenção 

das características de identidade e pureza genética de uma 

cultivar ou eng. agrônomo ou florestal, responsável pela 

manutenção das características de identidade e pureza 

genética de uma cultivar 

 

 

Documentos das Sementes 
Atestado de Origem Genética 

segue 



 

  O Certificado de Sementes é o documento 

comprovante de que o lote de sementes foi produzido 

de acordo com as normas e padrões de certificação 

estabelecidos, emitido pelo certificador e assinado 

pelo RT, para as sementes das categorias: 

 

  básica  

  certificada de primeira geração 

  certificada de segunda geração 

Documentos das Sementes 
Certificado de Sementes 

segue 



 

 o Termo de Conformidade é o documento emitido 

pelo RT com o objetivo de atestar que as sementes 

foram produzidas de acordo com as normas e 

padrões estabelecidos, para as categorias: 

 

  S1 

  S2  

Documentos das Sementes 
Termo de Conformidade 

segue 



Documentos das Sementes 
Termo Aditivo 

 

 

 Ao Certificado de Sementes ou Termo de 

Conformidade de Sementes, nos casos de 

revalidação dos prazos de validade do teste de 

germinação ou viabilidade e exame de sementes 

infestadas, será juntado Termo Aditivo, contendo 

os novos resultados, bem como o novo prazo de 

validade 

 

segue 



Documentos das Sementes 
 

 

 o original do Boletim de Análise de Sementes, do 

Atestado de Origem Genética, do Certificado de 

Sementes e do Termo de Conformidade deverá 

permanecer em poder do produtor ou do 

reembalador à disposição da fiscalização 

 

 cópia dos documentos, com exceção do Boletim 

de Análise de Sementes, deverá acompanhar a 

semente durante a comercialização, o transporte e 

o armazenamento 

volta 



 
 

 16. REEMBALAGEM 

segue 



Reembalador 
 

 

 Entende-se por reembalador de sementes toda 

pessoa física ou jurídica que, assistida por 

responsável técnico e inscrita no RENASEM, 

adquire semente, reembala e a revende 

segue 



Reembalador 
Obrigações 

 

 inscrever-se no RENASEM  
 

 responsabilizar-se pela reembalagem e pelo 

controle da qualidade e identidade das sementes 
 

  manter infra-estrutura, recursos humanos, 

equipamentos e instalações adequados à sua 

atividade 
 

 manter as atividades de reembalagem de 

sementes, sob a supervisão e o acompanhamento 

de RT 

 
segue 



Reembalador 
Obrigações 

 atender, nos prazos estabelecidos, as instruções do 

RT prescritas nos laudos técnicos 
 

atender as exigências, referentes ao beneficiamento e 

armazenamento, previstas nas normas, no que 

couber 
 

 comunicar ao órgão de fiscalização, em 10 dias, a 

rescisão de contrato ou qualquer impedimento do RT 
 

 utilizar sua infra-estrutura, exclusivamente para 

sementes das espécies para as quais estiver inscrito 

 segue 



Reembalador 
Obrigações 

encaminhar, mensalmente, o mapa de reembalagem 

de sementes   

conhecer o destino dado aos lotes que, mesmo 

dentro do padrão, tenham sido descartados como 

semente 

 conhecer o destino dado aos lotes de sementes 

tratadas com produtos nocivos à saúde humana ou 

animal, que por qualquer razão não tenham sido 

comercializados 

 proporcionar às autoridades responsáveis pela 

fiscalização as condições necessárias ao 

desempenho de suas funções 

 

 
segue 



Reembalador 
Obrigações  manter à disposição do órgão de fiscalização por 2 

anos:  

 autorização para reembalagem (nome da espécie e cultivar, 

lote e a quantidade de sementes autorizada para 

reembalagem), exceto p/importadas 

 NF’s que permitam estabelecer  correlação entre entradas, 

saídas e os estoques de sementes, e informações relativas 

ao controle de reembalagem 

 cópia do Certificado de Sementes ou do Termo de 

Conformidade da semente a ser reembalada ou Boletim de 

Analise de Sementes(p/semente importada) 

 originais do Boletim de Analise de Sementes, do Certificado 

de Sementes ou do Termo de Conformidade da semente 

reembalada 

 

 

segue 



Reembalagem 

 é vedada formação de lote de sementes reembaladas a 

partir de sementes de mais de um lote, exceto no caso de 

mistura de sementes de espécies ou de cultivares 

distintas 
 

 a identificação do lote de sementes formado a partir da 

reembalagem deverá permitir sua correlação com o lote 

que lhe deu origem 
 

 a semente reembalada será submetida à nova análise, 

sob responsabilidade do reembalador, para fins de 

identificação 

 

 

 
segue 



Reembalagem 

 a semente certificada, poderá ser reembalada, desde 

que seja revalidada sua certificação 
 

 a semente certificada quando reembalada sem a 

revalidação da certificação passará a primeira 

categoria da classe não certificada 
 

 o ingresso nas instalações de unidade de 

reembalagem de sementes, somente é permitido para 

lotes de sementes aprovados e autorizados pelo 

produtor ou importador da semente, materiais e 

insumos essenciais ao processo de reembalagem 

 

 

 
segue 



Reembalagem 

 é expressamente proibido a entrada, nas 

dependências da unidade de reembalagem de 

sementes, de grãos destinados ao consumo humano 

e animal ou ao uso industrial durante o período de 

reembalagem 

 

 o descarte proveniente da reembalagem deverá ser 

identificado como tal e armazenado separadamente 

das sementes 

 

 

 
segue 



Reembalagem  
Controle 

 no controle de reembalagem de sementes deverão 

ser registradas: 

 nome do produtor   

 espécie 

 cultivar 

 categoria 

 safra 

 números dos lotes, original e após a reembalagem  

 número de unidades dos lotes, original e após a 

reembalagem 

 peso por unidade e 

 entrada e saída por lote 

 

 
volta 



 
 

 17. FISCALIZAÇÃO  

segue 



Fiscalização  
Procedimentos Fiscais 
Conceitos  

Fiscalização: 

 

 ação direta do poder público de caráter obrigatório, 
para verificação do cumprimento da Lei 

 

 exercício do poder de polícia, visando coibir atos em 
desacordo com os dispositivos desta lei e de sua 
regulamentação, realizado por fiscal federal 
agropecuário do MAPA ou por funcionário da 
administração estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, capacitados para o exercício da fiscalização e 
habilitados pelos respectivos conselhos de fiscalização 
do exercício profissional (Lei no 10.711, de 5/8/2003) 

 

segue 



Fiscalização  
Procedimentos Fiscais 
Conceitos 

 Poder de polícia:  

 

 competência atribuída ao Estado a fim de que 

possa estabelecer em benefício da própria 

ordem, social e jurídica, as medidas 

necessárias à manutenção da ordem pública 

 

 

 

segue 



Fiscalização  
Requisitos do Fiscal 

 

segue 



Fiscalização  

 

O fiscal, no exercício de suas 
funções, terá livre acesso aos 
estabelecimentos, produtos e 

documentos, previstos no 
Regulamento e em normas 

complementares, das pessoas que 
produzam, armazenem, 

transportem, importem, exportem, 
utilizem ou comercializem 

sementes e mudas 
 

  

segue 



Fiscalização  
Procedimentos Pré-Fiscalização 

segue 



  

 

 

Fiscalização  
Procedimentos Pré-Fiscalização 

segue 



  

 

Fiscalização  
Procedimentos Pré-Fiscalização 

segue 



Fiscalização  
Procedimentos Durante a Fiscalização 
  

 ao chegar ao estabelecimento o fiscal deverá:  

 

 identificar-se, utilizando a carteira de 

identidade funcional 

solicitar a presença do responsável pelo 

estabelecimento e informar-lhe dos objetivos 

da fiscalização   

 informar da necessidade e obrigatoriedade 

do fornecimento de mão de obra para auxiliar 

no processo de coleta de amostras 

  

 ao chegar ao estabelecimento o fiscal deverá:  

 

 identificar-se, utilizando a carteira de 

identidade funcional 

solicitar a presença do responsável pelo 

estabelecimento e informar-lhe dos objetivos 

da fiscalização   

 informar da necessidade e obrigatoriedade 

do fornecimento de mão de obra para auxiliar 

no processo de coleta de amostras 

segue 



 

verificar os estoques de produtos 

expostos á venda e em depósito 

verificar as condições de 

acondicionamento e armazenamento. 

verificar identificação das embalagens  

solicitar e conferir os documentos fiscais 

correspondentes 

proceder à coleta de amostras, quando for 

o caso 

Fiscalização  
Procedimentos Durante a Fiscalização 

segue 



Fiscalização  
Procedimentos Durante a Fiscalização 

segue 



 

 

 em caso de impedimento ou embaraço à 

ação de fiscalização,  poderá solicitar o 

auxílio policial 

 

Fiscalização  
Procedimentos Durante a Fiscalização 

segue 



Fiscalização  
Procedimentos Pós-Fiscalização 

 

 

 

 

voltar 



18. DOCUMENTOS FISCAIS 
(IN MAPA 15, de 12/07/2005 ) 

segue 



  Termo de Fiscalização 

 

    documento utilizado para 

registrar as situações encontradas no ato 

da fiscalização, as recomendações e 

exigências a serem cumpridas e o prazo 

para o seu cumprimento 

segue 



  Termo de Coleta de Amostra 

 

   documento complementar ao Termo de 

Fiscalização, quando houver coleta de 

amostra, emitido com o objetivo de identificar 

as amostras de sementes ou de mudas 

coletadas para análise 

 

    

segue 



 Auto de Infração 

 

 documento lavrado com objetivo de 

registrar as irregularidades e as 

respectivas disposições legais 

infringidas 

 

 

   

    
segue 



 Termo de Suspensão da Comercialização 

 

 documento lavrado com o objetivo de 

impedir, cautelarmente, o comércio irregular 

de sementes ou de mudas 

 

 
  

   

    
segue 



 Termo de Liberação 

 

 documento lavrado com o objetivo de 

liberar as sementes ou as mudas cuja 

comercialização tenha sido suspensa 

 
  

   

    

segue 



 Termo de Aditivo 

 

 

 documento utilizado para corrigir eventual 

impropriedade na emissão dos demais 

documentos de fiscalização, e 

acrescentar informações neles omitidas 

 
  

   

    

volta 



 
 

 19. FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

segue 



Fiscalização da Produção 

. 

   Compete ao MAPA promover, coordenar, normatizar, 

supervisionar, auditar e fiscalizar as ações decorrentes da Lei no 
10.711, de 2003, e de seu regulamento 

  

   O MAPA poderá descentralizar, por convênio ou 

acordo com entes públicos, a execução do serviço de 
fiscalização  

  

    A descentralização dos serviços de fiscalização por 

convênio ou acordo, quando necessária, dar-se-á mediante 
proposição da unidade descentralizada do MAPA nas unidades 
federativas e aprovação do respectivo Ministro de Estado, após 
parecer conclusivo emitido, favoravelmente, pelo órgão técnico 
central  

segue 



Fiscalização da Produção 

 

 as ações de fiscalização serão exercidas 

em todas as etapas do processo de 

produção: 
  

   iniciado pela inscrição dos campos 

 e 

   concluído com a emissão da nota fiscal de 

venda pelo produtor ou pelo reembalador 

segue 



 
 

 20. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO 

segue 



Fiscalização do Comércio 

 a fiscalização do comércio internacional e 

interestadual constitui competência privativa do 

MAPA 

 

 a fiscalização do comércio estadual de sementes 

e de mudas será exercida pelos Estados e pelo 

Distrito Federal 

    poderá ser exercida pelo MAPA em caráter 

suplementar, quando solicitada pela unidade da Federação 

interessada 

 

 

 

 

segue 



Fiscalização do Comércio 

 

 O exercício da fiscalização do comércio constitui 

impedimento para o credenciamento do ente 

público como certificador no SNSM, com 

exceção do MAPA 

 

 

segue 



Fiscalização do Comércio 

 

 quando em trânsito por outras unidades 

federativas que não sejam a destinatária, a 

fiscalização é privativa do MAPA 

 

 compete à fiscalização do comércio estadual de 

sementes e de mudas verificar a comprovação 

de destino, mediante nota fiscal, e, quando for o 

caso, a permissão de trânsito vegetal 

 

segue 



Fiscalização do Comércio 

 

  toda semente ou muda, embalada ou a granel, 

armazenada ou em trânsito, identificada ou não, 

está sujeita à fiscalização 

 

 na fiscalização, a semente ou a muda poderá ser 

amostrada, visando à verificação de 

conformidade aos padrões estabelecidos 

 

segue 



Fiscalização do Comércio 

 

 a fiscalização do comércio de sementes 

dar-se-á após a emissão da nota fiscal de 

venda pelo produtor ou pelo reembalador e 

tem por objetivo garantir o cumprimento da 

legislação 

segue 



Fiscalização do Comércio 
Conceitos (art. 2o da Lei 10.711/2003) 

 

 

XIII - comerciante: pessoa física ou jurídica que 

exerce o comércio de sementes ou mudas 

 

XIV - comércio: o ato de anunciar, expor à venda, 

ofertar, vender, consignar, reembalar, importar ou 

exportar sementes ou mudas 

 

segue 



Comerciante 
Obrigações 

 

 inscrever-se no RENASEM  

 

 manter à disposição do órgão de fiscalização: 

 
 notas fiscais que permitam estabelecer a correlação entre 

as entradas, as saídas e os estoques de sementes 

 

 cópia do Certificado de Sementes ou do Termo de 
Conformidade das sementes em comercialização 

 

 

 

segue 



 

 manter as sementes em condições adequadas de 

armazenamento 

 

 manter os lotes de sementes dispostos de forma que possuam 

no mínimo 2 faces expostas, com espaçamentos entre pilhas e 

entre pilhas e paredes, que permitam a amostragem  

 

 comercializar sementes em embalagens invioladas, originais do 

produtor ou do reembalador 

 

 garantir o índice de germinação conforme os padrões 

estabelecidos, observadas as responsabilidades atribuídas pela 

legislação (IN 15/2005) 

 

 

Comerciante 
Obrigações 

segue 



Comerciante 
Obrigações 

A garantia do padrão mínimo de germinação ou, quando for o 

caso, de viabilidade será de responsabilidade do detentor da 

semente após os prazos a seguir, contados a partir do 

recebimento da semente, comprovado por meio de recibo na 

nota fiscal, observado o prazo de validade do teste (IN 15/2005) : 

 
 30 dias: café, soja, feijão, algodão, girassol, mamona, amendoim, 

ervilhaca, ervilha, tremoço e as espécies de leguminosas forrageiras 

 

 40 dias: milho, milheto, trigo, arroz, aveia, cevada, triticale, sorgo e 

espécies de gramíneas forrageiras de clima temperado e 

 

 60  dias p/ sementes das espécies de gramíneas forrageiras de clima 

tropical e das demais espécies 

segue 



Comercialização 

 

 

 estará apta à comercialização em todo o território 

nacional a semente produzida e identificada de 

acordo com o Regulamento da Lei nº 10.711/03, 

aprovado pelo Decreto nº 5.153/04, e normas 

complementares 

segue 



Comercialização 

 na comercialização, transporte ou 

armazenamento, a semente deve estar 

identificada e acompanhada: 

 

 nota fiscal 
 

 cópia do Atestado de Origem Genética  
 

 ou do Certificado de Semente  
 

 ou do Termo de Conformidade 

segue 



Comercialização 

 para as sementes reanalisadas (revalidação dos 

prazos de validade do teste de germinação ou 

viabilidade e exame de sementes infestadas) o lote 

também deverá estar acompanhado de Termo Aditivo 

ao Termo de Conformidade ou ao Certificado de 

Sementes, contendo os novos resultados e o novo 

prazo de validade 

segue 



Comercialização 

 
 

 a nota fiscal deverá apresentar: 

 nome, CNPJ ou CPF, endereço e número de 

inscrição do produtor ou do reembalador no 

RENASEM 

nome e endereço do comprador e 

quantidade de sementes por lote, espécie, 

cultivar 

segue 



Comercialização 

 
 

 A semente a granel ou acondicionada em 

embalagens de tamanho diferenciado, somente 

poderá ser comercializada diretamente do produtor 

ao usuário da semente 

volta 



 
 

 21. RESERVA DE MATERIAL DE 
REPRODUÇÃO PARA USO PRÓPRIO 

segue 



Reserva de Material de Reprodução  
para Uso Próprio 

 Toda pessoa física ou jurídica que utilize 

sementes, com a finalidade de semeadura, 

deverá adquiri-las de produtor ou comerciante 

inscrito no RENASEM 

 

 

segue 



Reserva de Material de Reprodução  
para Uso Próprio 

o usuário poderá, a cada safra, reservar parte de sua 

produção como "semente para uso próprio", que 

deverá: 
 

 ser utilizada apenas em sua propriedade ou em 

propriedade cuja posse detenha e exclusivamente na 

safra seguinte 

 

 estar em quantidade compatível com a área a ser 

semeada na safra seguinte 

 

  ser proveniente de áreas inscritas no MAPA, quando se 

tratar de cultivar protegida  

 

 
segue 



Reserva de Material de Reprodução  
para Uso Próprio 

A inscrição será feita mediante declaração de 

inscrição de área, a cada safra  

 

 a declaração de inscrição de área será 

encaminhada ao MAPA: 

 por meio eletrônico 

 por via postal  

 entregue diretamente 
 

 segue 



Reserva de Material de Reprodução  
para Uso Próprio 

o interessado deverá manter à disposição: 

 

 nota fiscal de aquisição da semente 

 cópia da declaração de inscrição de área 

da safra em curso  e 

 cópia da declaração de inscrição de área 

de safras anteriores, quando for o caso 

 
 

 segue 



Reserva de Material de Reprodução  
para Uso Próprio 

 O transporte do material de reprodução vegetal 

reservado para uso próprio, entre propriedades do 

mesmo usuário, só poderá ser feito com a autorização do 

órgão de fiscalização 

 

 Todo produto passível de ser utilizado como material de 

propagação, quando desacompanhado de nota fiscal que 

comprove sua destinação ao consumo humano, animal 

ou industrial, fica sujeito às disposições previstas no 

Regulamento da Lei 10.711/2003 e nas normas 

complementares 

 

 

 

segue 



 
 

 22. BENEFICIAMENTO DE 
MATERIAL DE REPRODUÇÃO 

VEGETAL RESERVADO PARA USO 
PRÓPRIO 

segue 



Beneficiamento de Material de Reprodução  
Vegetal Reservado para Uso Próprio 

 O beneficiamento do material de reprodução vegetal, 

reservado para uso próprio, poderá ser realizado somente 

dentro da propriedade do usuário, ressalvados os casos 

previstos em normas especificas, consideradas as 

particularidades das espécies e condicionado à 

autorização do órgão de fiscalização 

 

   IN MAPA 11, de 16/05/06 – Beneficiamento de Algodão 

segue 



 

segue 



segue 



segue 



 
 

 23. ARMAZENAMENTO DE 
MATERIAL DE REPRODUÇÃO 

VEGETAL RESERVADO PARA USO 
PRÓPRIO 

segue 



Beneficiamento de Material de Reprodução  
Vegetal Reservado para Uso Próprio 

O armazenamento do material de reprodução vegetal, 

reservado para uso próprio, poderá ser realizado somente 

dentro da propriedade do usuário, ressalvados os casos 

previstos em normas especificas, consideradas as 

particularidades das espécies e condicionado à autorização 

do órgão de fiscalização 

 

    IN MAPA 48, de 21/12/2006 - Armazenamento de Batata 

 

segue 



 

 

 

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 
GABINETE DO MINISTRO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 48, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006. 
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º, 
do Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, considerando o  disposto no item 7.6, da Instrução Normativa nº 9, de 2 de 
junho de 2005, alterada pela Instrução Normativa nº 17, de 8 de setembro de 2005, e o que consta do Processo nº 
21000.011807/2006 - 4 1 , resolve:  
 

Art. 1º Estabelecer os procedimentos para a concessão de autorização para armazenamento de material de reprodução 
vegetal de batata, reservado pelo usuário para uso próprio, bem como de batata-semente adquirida pelo usuário para 
semeadura, a ser realizado fora de sua propriedade. 
 

Art. 2º A solicitação de autorização de que trata o art. 1º dar-se-á mediante apresentação dos seguintes documentos:  
I - requerimento em formulário próprio, conforme modelo constante do Anexo I; 

II - comprovação de Declaração de Inscrição de Área, referente à safra em curso, de todas as cultivares de batata, 
inclusive as de domínio público, quando se tratar de material de reprodução vegetal reservado para uso próprio;  
III -cópia das notas fiscais de aquisição da batata-semente, relacionadas na Declaração de Inscrição de Área, quando se 
tratar de material de reprodução vegetal reservado para uso próprio;  
IV - cópia das notas fiscais de aquisição da batata-semente ou da Anuência para Liberação Aduaneira para batata-semente 
adquirida pelo usuário para semeadura, conforme o caso; e  
V - cópia do contrato de prestação de serviços de armazenamento firmado com Armazenador inscrito no RENASEM.  
 

Art. 3º A autorização para armazenamento será fornecida no corpo do próprio requerimento pela unidade descentralizada 
do MAPA na Unidade Federativa onde o interessado apresentou a Declaração de Inscrição de Área.  
 

Art. 4º O armazenador que realizar o armazenamento de material de reprodução vegetal de batata reservado para uso 
próprio pelo usuário:  
I - prestará serviços somente ao usuário que apresentar a autorização para armazenamento de material de reprodução 
vegetal de batata;  
II - manterá, na unidade de armazenamento, à disposição do órgão de fiscalização:  
a) cópia das autorizações para armazenamento;  
b) comprovação da entrada do material, por meio de nota fiscal, emitida pelo usuário;  
c) nota fiscal de saída do material de reprodução vegetal, comprovando sua devolução ao usuário;  
III - apresentará ao órgão de fiscalização, até o décimo dia de cada mês, durante o período de armazenamento, o Mapa de 
Armazenamento de Material de Reprodução Vegetal de Batata, conforme modelo constante do Anexo II.  
Parágrafo único. Das notas fiscais deverão constar, também, a identificação da cultivar e a informação de que se trata de 
material de reprodução vegetal de batata reservado para uso próprio.  
 

Art. 5º Todo material de batata passível de ser utilizado humano ou industrial, ficará sujeito às disposições previstas na 
legislação de sementes e mudas. 
 

LUÍS CARLOS GUEDES PINTO  

  

  

como material de reprodução vegetal, quando desacompanhado de nota fiscal que comprove sua destinação ao consumo   

segue 

353d5e5d



 

segue 



volta 



24. PROIBIÇÕES E INFRAÇÕES 

segue 



 infração de natureza leve ( Art. 176) 
 

 o armazenamento, o comércio e o transporte de 

sementes ou de mudas: 
 

 identificadas em desacordo com os requisitos do 

Regulamento e normas complementares 

 cujo lote esteja com o prazo de validade do teste de 

germinação ou de viabilidade vencido (apenas 

p/Sementes) 

 acondicionadas em embalagens danificadas, 

mesmo que não caracterize burla à legislação 

 sem os cuidados necessários à preservação de sua 

identidade e qualidade 

segue 



 

 
 infração de natureza leve (Art. 179 ) 

 

 deixar de fornecer mão-de-obra necessária à 

coleta de amostra 

 

receber no estabelecimento sementes ou mudas 

desacompanhadas da documentação exigida 

 

executar qualquer atividade relacionada ao 

SNSM em desacordo com as disposições legais 

segue 



 infração de natureza grave (Art. 177) 

 

o armazenamento, o comércio e o transporte 

de sementes ou de mudas: 
 

 de espécie ou cultivar não inscrita no RNC  

 de mistura de espécies ou de cultivares não 

autorizadas pelo MAPA  

 desacompanhada da documentação exigida 

 acondicionadas em embalagens violadas, 

de forma que caracterize burla à legislação 

 cujo lote esteja com o índice de germinação 

abaixo do padrão (apenas p/ sementes) 

segue 



 infração de natureza grave (Art. 180) 

 

desenvolverem as atividades previstas no 

Regulamento sem a respectiva inscrição no 

RENASEM  

 

omitir informações, ou fornecê-las 

incorretamente 

 

 impedir ou dificultar o livre acesso dos 

fiscais às instalações e à escrituração da 

atividade 

segue 



 infração de natureza gravíssima (Art. 178) 

 

 o armazenamento, o comércio e o transporte de 

sementes e de mudas:  

 

 provenientes de campo de produção de sementes 

não inscrito, cancelado ou condenado (p/sementes) 

 provenientes de viveiro ou unidade de propagação 

in vitro não inscritos, cancelados ou condenados 

(p/mudas) 

 com identificação falsa ou adulterada 

 

 

segue 



 infração de natureza gravíssima (Art. 181) 
 

 alterar, subtrair ou danificar a identificação constante da 

embalagem de sementes ou de mudas, em 

circunstâncias que caracterizem burla à legislação 
 

 alterar ou fracionar a embalagem de sementes, ou 

substituírem as sementes ou as mudas, em 

circunstâncias que caracterizem burla à legislação 
 

 utilizar, substituir, manipular, comercializar, remover ou 

transportar, sem autorização do órgão fiscalizador a 

semente ou a muda : 

 cuja comercialização tenha sido suspensa 

 apreendida ou condenada 

volta 



25. MEDIDAS CAUTELARES 

segue 



 no ato da ação de fiscalização, serão 

adotadas como medidas cautelares: 

 

suspensão da comercialização 

                         e 

 interdição do estabelecimento 

segue 



25.1. SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO 

segue 



 Suspensão da comercialização 

 

é o meio preventivo utilizado com o 

objetivo de impedir que as sementes 

ou as mudas sejam, ou venham a 

ser, comercializadas ou utilizadas 

em desacordo com a legislação 

segue 



Caberá a suspensão da comercialização 

quando forem constatadas as infrações 

previstas nos arts. 176, 177, 178, 186 e 

187, nos incisos III, IV, V, VI, VII e VIII do 

art. 179, nos incisos VI, VII, VIII, IX, X e XI 

do art. 180 e nos incisos I, II, III, IV e VII 

do art. 181,  do Dec. 5.153/2004  

 

segue 



Comerciante 

 
 

  arts. 176, 177, 178,  incisos III, VII e 

VIII do art. 179,  incisos IX e XI do 

art. 180 e incisos I, II, III, IV e VII do 

art. 181  

segue 



 

 a semente ou muda ficará sob a guarda do seu 
detentor, como depositário, até que seja sanada a 
irregularidade, quando for o caso, sem prejuízo do 
trâmite normal do processo administrativo 

 

  a semente poderá ser liberada, a critério do órgão 
fiscalizador, a pedido do autuado, p/ 
comercialização como grão, sem prejuízo do trâmite 
normal do processo administrativo, desde que o 
produto não se materialize como prova da infração 
e que não tenha sido revestido com agrotóxicos 
para tratamento de sementes ou qualquer outra 
substância nociva  

segue 



 sanada a irregularidade, será emitido o termo 
de liberação, que será juntado aos autos do 
processo administrativo 

 

 a recusa do detentor à condição de depositário 
das sementes ou das mudas, com a 
comercialização suspensa, será considerada 
infração de natureza grave e sujeitá-lo-á à pena 
de multa estabelecida no inciso II do art. 199 

 

 o produto cuja comercialização tenha sido 
suspensa, em caso de comprovada 
necessidade, poderá ser removido para outro 
local, desde que autorizado pelo órgão 
fiscalizador 

segue 



25.2. INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

segue 



 Interdição do estabelecimento 

 

é o meio preventivo que o proíbe de 

exercer as atividades, por tempo 

determinado, quando forem 

constatadas infrações previstas nos 

incisos V do art. 176, I, II e XII do art. 

180, VIII e XI do art. 181, I do art. 183, 

I do art. 184 e I e III do art. 185, do 

Decreto 5.153/2004 

segue 



Comerciante 
 

 Inc. I do art. 180 
 

comercializar sementes ou mudas sem  

estar  inscrito no RENASEM 

 

 Inc. VIII do art. 181 
 

comercializar sementes ou mudas, 

enquanto estiver suspensa a sua 

inscrição no RENASEM 

 

 

segue 



poderá ser parcial, quando as irregularidades 

se restringirem às operações individuais que 

não comprometam o funcionamento das 

demais atividades do estabelecimento 
 

só cessará depois de sanadas as 

irregularidades que a motivaram, s/prejuízo do 

trâmite do processo 
 

sanada a irregularidade, será emitido o termo 

de desinterdição, que será juntado aos autos 

do processo 

volta 



26. PENALIDADES 

segue 



Advertência 
 
Multa 

 
Apreensão das sementes ou das mudas 

 
Condenação das sementes ou das mudas 

 
Suspensão da inscrição no RENASEM  

 
Cassação da inscrição no RENASEM 

segue 



 ADVERTÊNCIA 

 

  será aplicada ao infrator primário que não 

tenha agido com dolo, e quando as 

infrações: 
 

 forem de natureza leve 

não se referirem a resultados fora dos 

padrões  

segue 



 MULTA 

 
  será aplicada nos demais casos, e graduada de 

acordo com a gravidade da infração: 
 

 até 40% do valor comercial do produto  
infração de natureza leve 

 

 de 41% a 80% do valor comercial do produto  
infração de natureza grave 

 

 de 81% a 120% do valor comercial do produto  
infração de natureza 

segue 



quando não houver produto envolvido: 

 

 até R$ 2.000,00  infração de natureza 

leve 

 

 a partir de R$ 2.000,00 até R$ 6.000,00  

infração de natureza grave 

 

 a partir de R$ 6.000,00 até R$ 18.000,00  

infração de natureza gravíssima 

 

segue 



em caso de reincidência genérica, o valor 

da multa será cobrado em dobro 

 

 

 reincidência genérica  prática de 

infrações distintas 

 

segue 



a reincidência específica (repetição de 

idêntica infração) acarretará o 

agravamento da classificação da infração e 

a aplicação da multa no grau máximo desta 

nova classe: 

 

 infração de natureza leve  grave 
 

 infração de natureza grave  gravíssima 
 

 infração de natureza gravíssima a multa 

será aplicada em dobro 

 
segue 



quando se tratar de infração relativa aos 

atributos de origem genética, estado físico, 

fisiológico e fitossanitário das sementes e 

das mudas, a reincidência somente será 

caracterizada se os atos forem praticados 

dentro do mesmo ano civil 

segue 



considera-se reincidente o infrator que 

cometer outra infração, depois de decisão 

administrativa final que o tenha condenado  

segue 



serão considerados, para efeito de fixação 

da penalidade, a gravidade dos fatos, em 

vista de suas conseqüências para a 

agricultura nacional, os antecedentes do 

infrator e as circunstâncias atenuantes e 

agravantes 

 

segue 



circunstâncias atenuantes: 

 

 a ação do infrator não tiver sido fundamental 

para a consecução da infração 
 

  o infrator, por inequívoca vontade, procurar 

minorar ou reparar as conseqüências do ato 

lesivo praticado 
 

  o infrator for primário ou tiver praticado a 

infração acidentalmente 

segue 



circunstâncias agravantes: 

  reincidido na prática de infração 

  cometido a infração visando à obtenção de 

qualquer tipo de vantagem 

Conhecer o ato lesivo e deixar de adotar 

providências com o fim de evitá-lo 

 coagido a outrem para a execução material da 

infração 

 impedido ou dificultado a ação de fiscalização 

  agido com dolo 

 fraudado ou adulterado documentos, processos 

ou produtos 

segue 



 será considerado como fraudado o 

produto que apresentar resultado 

analítico ≤ 50% do padrão mínimo 

nacional, ou do índice garantido pelo 

produtor para o atributo de semente 

pura 

 

será considerado como fraudado o lote 

de mudas que contenha > 50% de 

plantas fora do padrão mínimo nacional 

segue 



 no concurso de circunstâncias 

atenuantes e agravantes, a aplicação da 

penalidade será considerada em razão 

da que seja preponderante 

 

tendo sido apurada, no mesmo 

processo, a prática de duas ou mais 

infrações, aplicar-se-ão multas 

cumulativas 

segue 



 a multa deverá ser recolhida em 30 dias 

(a contar do recebimento da intimação): 

 

será reduzida em 20% se o infrator, 

não recorrendo, a recolher dentro de 

15 dias 

 

será cobrada judicialmente, se não for 

paga no prazo estabelecido 

segue 



 APREENSÃO DE SEMENTES OU DE 

MUDAS 

 

é a medida punitiva que objetiva 

impedir que as sementes ou as mudas 

sejam, ou venham a ser, 

comercializadas ou utilizadas em 

desacordo com a legislação 

segue 



CONDENAÇÃO DAS SEMENTES OU DAS 
MUDAS 

 

é a  medida que determina a proibição do 
uso do material apreendido como material 

de propagação vegetal: 
 

destruído ou inutilizado (às custas do infrator) 

ou 
 

 liberado p/ comercialização como grão, 
desde que a pedido do interessado e que 
não tenha sido revestido c/agrotóxicos p/ 
tratamento de sementes ou qualquer outra 
substância nociva 

segue 



  SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO 

RENASEM 

 

 

é  o ato administrativo que suspende 

a validade da inscrição no RENASEM 

como Comerciante, pelo prazo 

máximo de 90 dias, a ser 

estabelecido no julgamento do 

processo administrativo 

segue 



  CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO 

RENASEM 
 

é  o ato administrativo que torna sem 

validade jurídica a inscrição no 

RENASEM como Comerciante, pelo 

prazo máximo de 90 dias 

 

 o infrator ficará impedido de solicitar 

nova inscrição no RENASEM, por um 

período mínimo de 2 anos, em qualquer 

das atividades previstas no art. 4º do 

Decreto 5.153/2004 

segue 



 
 

a inscrição no RENASEM e as 

atividades correspondentes poderão 

ser suspensas no caso de 

descumprimento de legislações 

específicas, mediante comprovação 

do ilícito e solicitação formal por 

parte da autoridade competente, até 

que seja providenciada a 

regularização correspondente 

volta 



27. COMISSÃO DE SEMENTES E 
MUDAS 

segue 



COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS - CSMs 
 

 
    órgãos colegiados do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
CSMs/MAPA, com finalidade  de exercer 

funções consultivas, informativa e de 
assessoramento ao Ministério, 

objetivando o aprimoramento do 
Sistema Nacional de Sementes e Mudas 

- SNSM 

 

segue 



COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS - CSMs 
 

 
  estrutura básica: 

 

Presidência 

 

Vice-Presidência e 

 

Secretaria-Executiva 

segue 



CONSTITUIÇÃO  

    Representantes de entidades federais, 
estaduais e municipais e da iniciativa 

privada, vinculadas: 

 

 fiscalização 

pesquisa 

ensino 

assistência técnica e extensão rural 

produção 

comércio  

uso de sementes e mudas 

segue 



COMPETÊNCIAS 

propor ao MAPA diretrizes para a política a 
ser adotada na sua respectiva unidade 
federativa, no que concerne ao SNSM 
 

propor ao MAPA normas, padrões e 
procedimentos p/a produção e a 
comercialização de sementes e de mudas 
 

manter permanente articulação com os 
órgãos componentes do SNSM 
 

propor ao MAPA diretrizes para a política a 
ser adotada na sua respectiva unidade 
federativa, no que concerne ao SNSM 

 
 

 

segue 



 rever as normas de produção de sementes 
e de mudas, propondo ao MAPA as 
modificações necessárias 
 

criar subcomissões técnicas e designar as 
entidades que delas farão parte 
 

 identificar demandas e propor a inserção 
de novas espécies no SNSM, além de 
propor seus respectivos padrões e 
 

solicitar ao MAPA auditoria sobre o ente 
público com delegação de competência 
para o exercício da fiscalização da 
produção, mediante denúncia 
fundamentadasegue 

 
segue 



 

MUDAS 

segue 



28. NORMAS E PADRÕES DE MUDAS 

segue 



29. PLANTAS FORNECEDORAS DE 
MATERIAL DE PROPAGAÇÃO 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de 
Propagação 

  PLANTA BÁSICA, PLANTA MATRIZ, JARDIM 

CLONAL E BORBULHEIRA 

 

 

  PLANTA FORNECEDORA DE MATERIAL DE 

PROPAGAÇÃO SEM ORIGEM GENÉTICA 

COMPROVADA 

 
 

segue 



29.1. INSCRIÇÃO DE PLANTA 
BÁSICA, PLANTA MATRIZ, 

JARDIM CLONAL E BORBULHEIRA 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
Planta Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal e Borbulheira 

    Deverá ser solicitada ao órgão de fiscalização 

da respectiva Unidade da Federação e renovada: 

 

I - a cada 3 anos (Planta Básica e Planta Matriz) 

       

 II – anualmente (Jardim Clonal e Borbulheira) 

 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
Planta Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal e Borbulheira 

 

  Documentos: 
 

I - requerimento  ( Anexo XII, da IN 24/2005) 

II - taxa (Jardim Clonal e Borbulheira, ver IN 
36/2004) 

III - comprovação da origem genética 

IV - contrato com o certificador, quando for o 
caso 

V – ART, relativa à atividade; 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
Planta Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal e Borbulheira 

VI - atestado emitido por instituição que 
comprove que as plantas foram testadas e 
examinadas (qualidade fitossanitária e 
identidade genética), quando for o caso 

VII - croquis de localização da propriedade e 
das plantas na propriedade 

VIII - autorização do detentor dos direitos da 
propriedade intelectual da cultivar (cultivar 
protegida) 

IX - documentos previstos em normas 
específicas 

 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
Planta Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal e Borbulheira 

 Comprovação da origem genética: 

 

 

I - planta básica: atestado de origem genética                                             

 

 

II - planta matriz: atestado de origem genética do 
material de propagação oriundo da planta básica 
e NF (material adquirido de terceiros) 

 

 
   segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
Planta Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal e Borbulheira 

 

III - jardim clonal:  

  atestado de origem genética do material de 

propagação (quando composto por plantas 

básicas) 

 certificado de mudas (quando composto por 

plantas matrizes) 

 NF (material adquirido de terceiros), em 

ambos os casos 

 

 
segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
Planta Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal e Borbulheira 

 

IV - borbulheira:  

 atestado de origem genética do material de 
propagação (quando oriundo de plantas 
básicas) 

 certificado de mudas (quando oriundo de 
plantas matrizes ou de jardim clonal) 

 NF (material adquirido de terceiros), em 
ambos os casos 

 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
Planta Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal e Borbulheira 

 

     A borbulheira destinada à produção de 
mudas não certificadas com origem genética 
comprovada: 

  

 I - não se sujeitará às exigências do processo de 
certificação 

 II - poderá ser oriunda também de muda certificada 
  

 

   O jardim clonal destinado à produção de mudas não 
certificadas com origem genética comprovada não se 
sujeitará às exigências do processo de certificação 
   

volta 



29.2. INSCRIÇÃO DE PLANTA 
FORNECEDORA DE MATERIAL DE 

PROPAGAÇÃO SEM ORIGEM 
GENÉTICA COMPROVADA 

 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
Planta Fornecedora de Material de Propagação sem Origem  
Genética Comprovada 

   

 

  Deverá ser solicitada ao órgão de 

fiscalização da respectiva Unidade da 

Federação e renovada a cada 3 anos 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
 Planta Fornecedora de Material de Propagação sem Origem  

Genética Comprovada 

  Documentos: 
 

I - requerimento  

II - laudo técnico elaborado por grupo de 
especialistas, designado pela Comissão de 
Sementes e Mudas - CSM, com base em 
critérios mínimos por ela propostos, validando 
a identidade genética da planta para a qual se 
requer a inscrição como fornecedora de 
material de propagação sem origem genética 
comprovada 

III -  ART 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
 Planta Fornecedora de Material de Propagação sem Origem  

Genética Comprovada 

 

IV - atestado emitido por laboratório 

credenciado que comprove que a planta foi 

testada e examinada (qualidade 

fitossanitária), quando for o caso 

VI - croquis de localização da propriedade e 

das plantas na propriedade 

VII - documentos previstos em normas 

específicas 

 
segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
 Planta Fornecedora de Material de Propagação sem Origem  

Genética Comprovada 

    

 

  O campo de plantas oriundo da planta fornecedora 

de material de propagação sem origem genética 

comprovada, desde que tenha o objetivo de fornecer 

material de propagação, deverá ser inscrito no órgão 

de fiscalização, apresentando: 

 

documentação prevista nos incisos I, III, IV, V e VI e 

Termo de Conformidade do material de propagação 

volta 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 A Planta Básica, a Planta Matriz, o Jardim Clonal, a 
Borbulheira 

 

a planta e o campo de plantas fornecedoras de 
material de propagação sem origem genética 
comprovada 

 

 

 DEVERÁ: 
 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
IDENTIFICAÇÃO 

ser identificados (etiqueta ou placa): 

I - os dizeres: 

    “Planta Básica Inscrita sob o nº” 

    “Planta Matriz Inscrita sob o nº” 

    “Jardim Clonal Inscrito sob o nº” 

    “Borbulheira Inscrita sob o nº” 

    “planta fornecedora de material de propagação sem 

origem genética comprovada Inscrita sob o nº” 

   “campo de plantas fornecedoras de material de 

propagação sem origem genética comprovada Inscrito 

sob o nº” 

 
segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
IDENTIFICAÇÃO 

 

 

II - nome da espécie, da cultivar e, do porta-enxerto, 

quando for caso 

 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 

 
  

I - estar sob a responsabilidade técnica de engenheiro 
agrônomo ou engenheiro florestal 

 

II - ser vistoriados, conforme estabelecido em norma 
específica 

 

III - atender ao disposto na legislação fitossanitária 
específica 

 

IV - ser analisados em laboratório credenciado, quando 
solicitado pelo órgão de fiscalização, para verificação 
das características genéticas ou fitossanitárias do 
material, caso haja indícios de perda das características 
declaradas na inscrição 

segue 



Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 

   A inscrição será cancelada: 
 

I - o material deixar de atender os requisitos 
estabelecidos 

 

II - por recomendação da pesquisa 

 

III - a espécie ou a cultivar for excluída do RNC 

 

IV - a planta for objeto de restrição fitossanitária que 
impeça seu uso como fornecedora de material de 
propagação, com ou sem origem genética 

 

V - a renovação da inscrição não for solicitada até 90 
dias após seu vencimento 

volta 



30. PRODUÇÃO DE MUDAS 

segue 



Produção de Mudas 
Conceitos 

 

 muda: material de propagação vegetal de qualquer gênero, 
espécie ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou 
assexuada, que tenha finalidade específica de plantio 
 

 muda para uso próprio: muda produzida por usuário, com a 
finalidade de plantio em área de sua propriedade ou de que 
detenha a posse, sendo vedada a sua comercialização 
 

 produtor de muda: pessoa física ou jurídica que, assistida por 
responsável técnico, produz muda destinada à comercialização 

 

segue 



Produção de Mudas 
Conceitos 

 
 planta básica: planta obtida a partir de processo de melhoramento, 

sob a responsabilidade e controle direto de seu obtentor ou 
introdutor, mantidas as suas características de identidade e pureza 
genéticas 
 

 planta matriz: planta fornecedora de material de propagação que 
mantém as características da Planta Básica da qual seja proveniente 
 

 jardim clonal: conjunto de plantas, matrizes ou básicas, destinado a 
fornecer material de multiplicação de determinada cultivar 
 

 borbulheira: conjunto de plantas de uma mesma espécie ou cultivar 
proveniente de planta básica, planta matriz ou muda certificada, 
destinado a fornecer borbulhas 
 

 
 segue 



Produção de Mudas 
Conceitos 

 
 campo de plantas fornecedoras de material de propagação 

sem origem genética comprovada: conjunto de plantas, da 
mesma espécie, fornecedoras de material de propagação sem origem 
genética comprovada 

 

 viveiro: área convenientemente demarcada e tecnicamente adequada 

para a produção e manutenção de mudas 

 

 lote: quantidade definida de mudas, identificada por letra, número ou 

combinação dos dois, da qual cada porção é, dentro de tolerâncias 
permitidas, homogênea e uniforme para as informações contidas na 
identificação 

 

segue 



Produção de Mudas 

    O processo de certificação, contemplará as 

categorias de planta básica, planta matriz e muda 

certificada 
 

segue 



Produção de Mudas 

    A muda certificada poderá ser obtida: 

  

I - a partir de material de propagação proveniente de: 

  

a) planta básica 

b) planta matriz 

c) jardim clonal ou 

d) borbulheira 

 

II - a partir de sementes, das categorias: 

  

a) genética 

b) básica 

c) certificada de primeira geração - C1 ou 

d) certificada de segunda geração - C2 

 

segue 



Produção de Mudas 

    A muda não certificada poderá ser obtida: 

  

I -  a partir de material de propagação proveniente de: 

  

a) planta básica 

b) planta matriz 

c) jardim clonal 

d) borbulheira 

e) muda certificada 

f) borbulheira ou jardim clonal não submetidos ao processo de 
certificação ou 

g) plantas ou campo de plantas fornecedoras de material de propagação 
sem origem genética comprovada 

  

 

segue 



Produção de Mudas 

  

II - a partir de sementes, das categorias: 

  

a) genética 

b) básica 

c) certificada de primeira geração - C1 

d) certificada de segunda geração - C2 

e) sementes S1 ou 

f) sementes S2 

 

segue 



Produção de Mudas 
Inscrição do Viveiro ou da Unidade de Propagação in vitro 

  
  O produtor de mudas deverá solicitar ao órgão de fiscalização, 

na Unidade da Federação onde esteja inscrito no RENASEM, a 
inscrição do viveiro ou da unidade de propagação in vitro: 

  

I - 15 dias após a instalação do viveiro ou unidade de propagação 
in vitro, no caso de primeira inscrição na atividade 

 

II - anualmente, até 15 dias após a emergência das plântulas, para 
as mudas provenientes de sementes e 

 

III - anualmente, ate 31 de março, para os demais casos 

volta 



Produção de Mudas 
Inscrição do Viveiro ou da Unidade de Propagação in vitro 

    Documentos: 
 

I - requerimento  
 

II - caracterização do viveiro ou da unidade de propagação in vitro (2 vias) 
 

III - taxa (R$ 100,00/ha de viveiro) 
 

IV - autorização do detentor dos direitos de propriedade intelectual (cultivar protegida) 
 

V - comprovação de origem do material de propagação 
 

VI - contrato com o certificador, quando for o caso 
 

VII - roteiro e acesso à propriedade onde estão localizados os viveiros 
 

VIII - croquis do viveiro ou unidade de propagação in vitro 
 

IX – ART 
 

X - endereço, com roteiro de acesso, do local onde os documentos ficaram arquivados 

segue 



segue 



Produção de Mudas 
Inscrição do Viveiro ou da Unidade de Propagação in vitro 
Comprovação da origem genética 
 

 

I - material de propagação oriundo de planta básica, planta 

matriz, jardim clonal, borbulheira ou muda certificada: 

  

 NF (produtor ou do cooperante) se adquirido de terceiros; e 

 

 Atestado de Origem Genética (proveniente de Planta Básica) 

    Certificado de Mudas (proveniente de Planta Matriz, Jardim      

Clonal, Borbulheira ou Muda Certificada); ou 

 

 documentos que permitiram a internalização do material de 

propagação, quando importado. 

 

 

segue 



Produção de Mudas 
Inscrição do Viveiro ou da Unidade de Propagação in vitro 
Comprovação da origem genética 
 

 

II - material de propagação oriundo de jardim clonal ou 
borbulheira não certificados ou de plantas ou campo de plantas 
fornecedoras de material de propagação sem origem genética 
comprovada: 

  

 NF (produtor ou do cooperante) se adquirido de terceiros; e 

 

 Termo de Conformidade 

 

 documentos que permitiram a internalização do material de 
propagação, quando importado 

 

  

 

 segue 



Produção de Mudas 
Inscrição do Viveiro ou da Unidade de Propagação in vitro 
Comprovação da origem genética 
 

 

III – muda produzida a partir de sementes: 

  

 NF (produtor ou do cooperante) se adquirido de terceiros; e 

 

 Atestado de Origem Genética (sementes Genética) 

    Certificado de Semente (sementes Básica, C1 e C2) 

    Termo de Conformidade (S1 e S2) 

 

 documentos que permitiram a internalização do material de 

propagação, quando importado 

 

  

 

 

segue 



Produção de Mudas 
Inscrição do Viveiro ou da Unidade de Propagação in vitro 
Comprovação da origem genética 
 

 

A comprovação da origem do material de propagação, quando 

for utilizado o processo de enxertia, dar-se-á: 

  

no momento da solicitação da inscrição do viveiro (p/ porta-

enxerto ou cavalo)  
 

   e 
 

nos prazos estabelecidos em normas específicas, para o 

enxerto ou cavaleiro 

 

 

  

 

 

segue 



Produção de Mudas 
Inscrição do Viveiro ou da Unidade de Propagação in vitro 
Comprovação da origem genética 
 

 

A inscrição de viveiro ou de unidade de 

propagação in vitro de espécies para as quais os 

padrões ainda não estejam estabelecidos pelo 

MAPA será efetuada pelo órgão de fiscalização, 

mediante critérios mínimos propostos pela CSM nas 

respectivas Unidades Federativas, até que os 

padrões sejam estabelecidos 

 

  

 

 segue 



Produção de Mudas 
Inscrição do Viveiro ou da Unidade de Propagação in vitro 
Comprovação da origem genética 
 

 

A inscrição de viveiro ou de unidade de 

propagação in vitro de espécies para as quais os 

padrões ainda não estejam estabelecidos pelo 

MAPA será efetuada pelo órgão de fiscalização, 

mediante critérios mínimos propostos pela CSM nas 

respectivas Unidades Federativas, até que os 

padrões sejam estabelecidos 

 

  

 

 volta 



31. RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

segue 



Responsabilidade Técnica 

 

 engenheiro agrônomo 

 

 engenheiro florestal 

 

  quando exercida por mais de um 

profissional deverá ter a indicação de um RT 

titular, sendo os demais considerados como 

RT’s suplentes 

 

segue 

 



Responsabilidade Técnica 

  credenciar-se no RENASEM   

  firmar Termo de Compromisso junto ao MAPA  

 fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART 

  elaborar e assinar projeto técnico de produção 
de sementes 

  acompanhar, quando solicitado, a fiscalização 
da atividade por ele assistida 

  executar as vistorias obrigatórias estabelecidas 
para o viveiro ou unidade de propagação “in 
vitro” , lavrando os laudos dentro dos prazos 

 segue 



Responsabilidade Técnica 

 supervisionar e acompanhar as atividades de: 

 Beneficiamento  

 Reembalagem 

 Armazenamento 

 Análise de mudas 
 

 emitir e assinar: 

 Boletim de Análise de Mudas 

 Termo de Conformidade  

 Certificado de Semente 
 

  Registrar no Livro de Anotações (ou outra forma) as 

vistorias realizadas 

 

 

 

segue 



Responsabilidade Técnica 

 

 comunicar ao MAPA a rescisão de contrato, 

solicitando o cancelamento do Termo de 

Compromisso (10 dias ) 

 

 deixar, em caso de afastamento, toda a 

documentação atualizada à disposição do 

contratante 

 

 cumprir as normas e os procedimentos e atender 

aos padrões estabelecidos pelo MAPA 

 

 volta 



32. CERTIFICAÇÃO DE MUDAS 

segue 



Certificação de Mudas 

 Objetivo: 

 

 a produção de mudas, mediante 

controle de qualidade em todas as suas 

etapas, incluindo: 
 

  o conhecimento da origem genética 

  o controle de gerações 

 

 segue 



Certificação de Mudas 

 O processo de certificação compreende 

as seguintes categorias:  

 

I – Planta Básica 

 

II – Planta Matriz 

 

III – Muda Certificada 

segue 



Certificação de Mudas  

 Obtenção de Categorias  

 Planta Básica             Planta Matriz 

 

 Planta Básica (PB)  

   Planta Matriz (PM)        Muda Certificada  

 Jardim  Clonal (JC)  

   ou  

    Borbulheira (BO) 

segue 



Certificação de Mudas 

 A produção de mudas fica condicionada à previa 
inscrição da:   PM,  JC ou BO 

 Observar Normas especificas e Padrões 

 
 Borbulheira destinada ao fornecimento de material 

de propagação para produção de mudas certificadas 
deverá ser formada de material oriundo de: PM,  JC 
ou BO 

 

 a produção de muda certificada, quando 
proveniente de bulbo ou tubérculo ficará 
condicionada à utilização de material de 
Categoria Certificada ou superior 

  

segue 



Certificação de Mudas 

 

 

 Credenciar-se no RENASEM como EC  ou  

CPP 

 

 

 Obrigações similares  

volta 



33.VISTORIA 

 

segue 



Vistoria 

 

 

Salvo o disposto em normas específicas,  deverão ser 

efetuadas, obrigatoriamente, as seguintes vistorias no 

viveiro: 

 

  na semeadura 
 

  no plantio 
 

 na enxertia ou repicagem 
 

 na fase de pré-comercialização 

 

segue 



Vistoria 

 

 

 

As vistorias obrigatórias na unidade de propagação 

in vitro deverão ser realizadas conforme estabelecido 

em normas específicas 

 

  

 

segue 



Vistoria 
Laudo de Vistoria 

 

 Documento, emitido pelo RT, caracterizador do acompanhamento 

e da supervisão da produção de mudas:  
 

 recomendar técnicas e procedimentos necessários à produção de mudas 
 

 registrar as não-conformidades constatadas no viveiro ou na unidade de 

propagação in vitro, determinando as medidas corretivas a serem adotadas 
 

 condenar, parcial ou totalmente, os lotes de mudas ou as mudas fora dos 

padrões estabelecidos 
 

 identificar os lotes de mudas ou as mudas condenadas, quando for o caso 
 

 aprovar, parcial ou totalmente, os lotes de mudas ou as mudas do viveiro 

ou da unidade de propagação in vitro, conforme os padrões estabelecidos 

e 
 

 recusar, temporariamente, as condições de beneficiamento, de 

armazenamento e das instalações complementares, até que sejam sanadas 

as irregularidades constatadas  

voltar 



34.PREPARO DA MUDA 

segue 



Preparo da Muda 

 

 

 

A coleta ou arranquio, o preparo e a embalagem da 

muda deverão ser realizados de acordo com as 

normas e padrões estabelecidos por espécie ou grupo 

de espécies  

 

 

  

 

volta 



35. BENEFICIAMENTO 

segue 



Beneficiamento 

 

 

 

  O beneficiamento de mudas é a operação efetuada 

mediante meios físicos, químicos ou mecânicos com 

o objetivo de aprimorar a qualidade de muda ou de 

um lote de mudas, respeitadas as particularidades 

das espécies   

 

 

  

 

volta 



36. ARMAZENAMENTO 



Armazenamento 

 

 

 

  Na unidade de produção, as mudas, já devidamente 

identificadas, deverão ser armazenadas de forma a 

manter a individualidade dos lotes e em local 

adequado à manutenção de sua qualidade 

 

 O armazenamento de mudas, em estabelecimento 

comercial, deverá ser feito de forma a manter a 

individualidade dos lotes, em local adequado à 

manutenção de seus padrões de qualidade e à 

preservação de sua identificação original  

 

 

  

volta 



37. RESERVA DE MATERIAL DE 
PROPAGAÇÃO PARA USO PRÓPRIO 

segue 



Reserva de Material de Propagação  
para Uso Próprio 

 Toda pessoa física ou jurídica que utilize muda, 

com a finalidade de plantio, deverá adquiri-la de 

produtor ou comerciante inscrito no RENASEM 

 

segue 



Reserva de Material de Propagação  
para Uso Próprio 

o usuário poderá, a cada safra, reservar parte de sua 

produção como “muda para uso próprio", que 

deverá: 
  
 

 ser utilizada apenas em sua propriedade ou em 

propriedade cuja posse detenha  

 

 estar em quantidade compatível com a área a ser 

plantada na safra seguinte 

 

  ser proveniente de áreas inscritas no MAPA (p/todas as 

cultivares, protegidas ou não) 

 
segue 



Reserva de Material de Propagação  
para Uso Próprio 

A inscrição será feita mediante declaração de 

inscrição de área, a cada safra  

 

 a declaração de inscrição de área será 

encaminhada ao MAPA: 

 por meio eletrônico 

 por via postal  

 entregue diretamente 
 

 segue 



segue 



Reserva de Material de Propagação  
para Uso Próprio 

o interessado deverá manter à disposição: 

 

 nota fiscal de aquisição da muda ou 

semente 

 cópia da declaração da inscrição de área 

da safra em curso  e 

 cópia da declaração da inscrição de área 

de safras anteriores, quando for o caso 
 

 segue 



Reserva de Material de Propagação  
para Uso Próprio 

 O transporte de mudas reservadas para uso próprio, 

entre propriedades do mesmo usuário, só poderá ser 

feito com a autorização do órgão de fiscalização 

  

 

 Todo produto passível de ser utilizado como material de 

propagação, quando desacompanhado de nota fiscal que 

comprove sua destinação ao consumo humano, animal 

ou industrial, fica sujeito às disposições previstas no 

Regulamento da Lei 10.711/2003 e nas normas 

complementares 

 

 

 

volta 



38. REEMBALAGEM DE MUDAS 

segue 



Reembalador 
 

 

 Entende-se por reembalador de mudas toda 

pessoa física ou jurídica que, assistida por 

responsável técnico e inscrita no RENASEM, 

adquire muda, reembala e a revende 

 

segue 



Reembalagem 

 A identificação do lote de mudas formado a partir da 

reembalagem deverá permitir sua correlação com o 

lote que lhe deu origem 

 

 A muda certificada poderá ser reembalada desde que 

seja revalidada a sua certificação 

 

 A muda certificada quando reembalada sem a 

revalidação da certificação passará à categoria da 

classe não certificada 

  

segue 



Reembalagem 
Controle 

 no controle de reembalagem de mudas deverão ser 

registrados: 

 

 nome do produtor   

 espécie 

 cultivar 

 categoria 

 números dos lotes, original e reembalado 

 número de mudas por lote e 

 entrada e saída por lote de mudas 

 

 

volta 



39. AMOSTRAGEM 

segue 



Amostragem  

OBJETIVO: 

 

obter uma quantidade representativa do lote ou 

de parte deste, quando se apresentar 

subdividido, visando verificar por meio da 

análise 

 

  

 Padrões de Identidade e de qualidade 

estabelecidos pelo MAPA 

 
 

segue 



Amostragem 

 FINALIDADE: 

 

 IDENTIFICAÇÃO  

 CERTIFICAÇÃO 

 FISCALIZAÇÃO 

  

Deve ser executada através de       MÉTODOS, 

PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

OFICIALIZADOS PELO MAPA ( Pendência )  

segue 



Amostragem 

LOTE 

 

QUANTIDADE DEFINIDA DE MUDAS, 

IDENTIFICADA POR Nº, LETRA OU 

COMBINAÇÃO DOS DOIS, NA QUAL 

CADA PORÇÃO É UNIFORME, DENTRO 

DE TOLERÂNCIAS PERMITIDAS QUANTO 

ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA 

IDENTIFICAÇÃO 

 segue 



Amostragem 

 AMOSTRAGEM OFICIAL   
     Fiscalização da Produção 

  (inclusive Certificação, exercida pelo MAPA) 
 

           Fiscalização do Comércio  
       

          Auditoria Oficial  
  

 AMOSTRAGEM NÃO OFICIAL   

  Amostrador 
             

   Qualidade do Lote  

    Certificação 

              Comércio 
      

 
segue 



Amostragem 

 

 

 Amostragem para FISCALIZAÇÃO 

 

 DA PRODUÇÃO  

 DO COMÉRCIO  

 

segue 



Amostragem 

 OBJETIVO: 

 

  análise fiscal 
 

 QUEM? 
 

 Fiscal Federal Agropecuário, quando 
executada pelo MAPA  

ou 

 Eng. Agrônomo ou Florestal, quando 
executada por outro ente público 

 
segue 



Amostragem 

 

 a mão-de-obra auxiliar, inclusive p/o 

manuseio dos instrumentos utilizados na 

amostragem, bem como as condições 

necessárias à realização da amostragem, 

serão fornecidas pelo detentor do 

produto, sempre que solicitadas pelo 

fiscal 

 

segue 



Amostragem 

 

somente será realizada se as mudas se 

apresentarem: 

 

 identificadas  

 

 condições adequadas de armazenamento 

 

segue 



Amostragem 

   Mudas a serem Certificadas 
 

 A amostragem será efetuada por: 

 FFA, quando certificado pelo MAPA 

 RT do Certificador/ Entidade Certificadora 

  Amostrador  

 

 Fiscalização de mudas para uso próprio:  

 Verificar a Identidade Genética 

 

segue 



Amostragem 

Termo de Amostragem ( Certificação ) 

 

   
I - nome e endereço do produtor 

II – N° de inscrição no RENASEM 

III - Categoria, espécie e, quando for o caso, cultivar 

IV - N° do Lote 

V - Representatividade do Lote 

VI - Determinações solicitadas 

VII - Nome e N° de credenciamento no RENASEM do 

amostrador, quando for o caso 

VIII - Indicação do tratamento fitossanitário, quando for o caso  

IX - Data de coleta, identificação e assinatura do 

responsável pela amostragem  

segue 



Amostragem 

Amostrador  

 

Obrigações 

 

 Credenciar-se junto ao RENASEM   

( Anexo XVII da IN 09/2005 ) 

 

 Executar a amostragem de acordo com 
metodologias estabelecidas pelo MAPA 

 
segue 



Amostragem 

 

Mudas produzidas Não Certificadas 

 Supervisão de RT  

 Amostrador  

 

Mudas para Exportação 
( quando exigida por país importador)  

  Amostragem oficial  

  Laboratório oficial  

 

 

 

volta 



40. ANÁLISE 

segue 



Análise 

Objetivo: 

 avaliar, por meio de procedimentos técnicos, a 

qualidade e a identidade da semente 
 

Onde? 

Laboratório credenciado no RENASEM 

   Laboratório Oficial 

   Laboratório (privado)  Credenciado 

   Produtor  

        Prestador de serviço para terceiro 

Resultados: 

Boletim de Análise de Mudas     modelos  

estabelecidos pelo MAPA      ( Pendência )  

 
segue 



Análise 

Obrigações do Laboratório de Análise 
 

 Comunicar qualquer alteração  
 
 Comunicar impedimento do RT 
 
 Emitir Boletim de Análise de mudas em modlo 

estabelecido pelo MAPA 
 
 Atender a Normas específicas, estabelecidas pelo 

MAPA 
 
 Informar semestralmente as atividades realizadas 
 
 Notificar a SDA/MAPA sobre a detecção ou 

caracterização de qualquer praga, até então 
considerada inexistente no território nacional  

segue 



Análise 

Normas complementares definidas pela 

Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – 

CGAL/  SDA 

 

Procedimentos complementares de:  

 Metodologia 

 Credenciamento 

 Fiscalização  

 Auditoria 

 volta 



41. IDENTIFICAÇÃO DE MUDAS 

segue 



Identificação de Mudas  

NO VIVEIRO 

 As mudas no viveiro, durante o processo de 

produção, deverão estar identificadas, 

individualmente ou em grupo, com no mínimo 

as seguintes informações: 

 

 I - nome da espécie e nome da cultivar 

 II - nome do porta-enxerto, quando for 

utilizado 

 III - número de mudas.   

segue 



 

 

 

As etiquetas ou os rótulos deverão ser 

confeccionados de material resistente, de 

modo a manter as informações durante 

todo o processo de comercialização 

Identificação de Mudas  

segue 



Identificação da Muda no Viveiro 

    Ex. Mudas de Olerícola 

 

 

 

 

 

 

     

   A identificação de Muda “in vitro” durante o 
processo de produção seguirá norma especifica 

ESPÉCIE Alface 
CULTIVAR  Verônica 
Mudas ( Nº )  1000 

(50 bandejas de 200 
células cada )   

 

segue 



 

Dar-se-á por etiqueta ou rótulo, escrito em 

português: 
 

 nome ou razão social, CNPJ ou CPF, endereço e no de 

inscrição do produtor no RENASEM 

 a expressão “Muda de” ou “Muda Certificada de” 

seguida do nome comum da espécie 

 identificação do lote 

 nome da cultivar, como constante no CNCR 

 nome do porta-enxerto, quando for o caso 

 a expressão “muda pé franco”, quando for o caso 

Identificação de Mudas 

para COMERCIALIZAÇÃO  

segue 



Identificação de Mudas 

Produtor: HORTAVERDE Ltda  

Endereço:  Sítio das Amoreiras, Bairro Morumbi, Rod. 
do Passa Quatro, km 1,5-INTERLAGOS/SP 
CEP: 00000-000 

RENASEM Nº  0099999999/SP 

CPF nº  123.145.777-XX 
Muda de:  ALFACE 

CULTIVAR  Verônica 

Lote Nº  23.I.A. 26.10.06/06.13 
Mudas ( Nº )  500 

 

segue 



Além das exigências já citadas 

serão acrescidas informações referentes ao 

certificador: 

 

 razão social e CNPJ 

 endereço 

 no credenciamento no RENASEM 

ou 

a expressão “Certificação própria”, quando a certificação for 

realizada pelo próprio produtor 

Identificação das Mudas 

 CERTIFICADAS 

segue 



 

 

 

para mudas de uma só cultivar, 

 procedentes de um único viveiro ou unidade 

de propagação in vitro 

 e  

destinadas a um único plantio 

 

 A Identificação poderá constar apenas da 

Nota Fiscal 

 

Identificação da Muda 

segue 



 

 para mudas de mais de uma espécie ou cultivar 

  procedentes de um único viveiro ou unidade de 

propagação in vitro 

  destinadas ao plantio em uma única propriedade 

 as informações  poderão constar da embalagem que as 

contenha,  acrescidas de:  

  no de mudas de cada espécie, cultivar e lote 

 As embalagens  (bandejas 

 ou similares) deverão ser  

identificadas individualmente 

  

Identificação da Muda 

segue 



 

 

 

segue 



Identificação da Muda 

 
Podem ser utilizadas ETIQUETAS INDIVIDUAIS, para cada 

Espécie e Cultivar OU ETIQUETA GRUPAL:  
  

ESPÉCIE CULTIVAR  Mudas ( Nº )  

ALFACE VERÔNICA 20 

 MIMOSA   20 

 ISABELLA 20 
 GREGA 20 

RÚCULA CULTIVADA 20 

 FOLHA LARGA 20 

CENOURA BRASILIA 20 
 CAROLINE 20 

SALSA LISA 20 

 CRESPA 20 

 

segue 



 

 em embalagem que contenha mais de uma muda de raiz 

nua 

  da mesma cultivar 

  destinadas ao plantio na mesma propriedade 

 

  é permitida uma única etiqueta ou rótulo, 

  da qual deverá constar também  

 o no total de mudas existentes  

    e  a expressão “muda de raiz nua” 

Foto: Nelson Pires Feldberg 

Identificação da Muda 

RAIZ NUA 

volta 



 Identificação das Mudas Reembaladas 

segue 



 

Além das exigências já citadas 

serão acrescidas as seguintes informações: 

 

 razão social, CNPJ, endereço e no inscrição do 

reembalador no RENASEM e 

 

 a expressão: MUDA REEMBALADA 

Identificação da Muda 

REEMBALADA 

volta 



 Identificação das Mudas Importadas 

segue 



 

Além das exigências já citadas 

serão acrescidas as seguintes informações: 

 

 razão social, CNPJ, endereço e no inscrição do 

comerciante importador no RENASEM 

 

 a expressão: muda importada e 

 

 a indicação do país de origem 

Identificação da Muda 

IMPORTADA 

volta 



 Identificação das Mudas Sem Origem 
Genética Comprovada 

segue 



 

Além das exigências já citadas 

serão acrescidas as seguintes informações, em 

destaque na etiqueta ou rótulo: 

 

“MUDA SEM ORIGEM GENÉTICA 

COMPROVADA” 

Identificação da Muda 

MUDAS SEM ORIGEM GENÉTICA 

COMPROVADA 

segue 



 

  

 

A identificação da espécie de muda ou de 

semente poderá ser expressa pelo nome 

comum, acompanhado do nome científico: 

 

           Ex: Amor-perfeito (Viola tricolor) 

 

Identificação da Muda 

segue 



Identificação da Muda 

 

A utilização do nome científico para a 

identificação da espécie dar-se-á nos 

seguintes casos: 

  inexistência de nome comum reconhecido 

que identifique de forma precisa a espécie 

ou 

 existência de sinonímias que possam induzir 

a erro na identificação da espécie 

 

 volta 



42. FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E 
DO COMÉRCIO E MUDAS 

segue 



Fiscalização da Produção 

 

 as ações de fiscalização serão exercidas 

em todas as etapas do processo de 

produção: 
  

   iniciado pela inscrição do viveiro ou da 

unidade de propagação in vitro  e 

   concluído com a emissão da nota fiscal de 

venda pelo produtor ou pelo reembalador 

segue 



Fiscalização do Comércio 

 

 a fiscalização do comércio de mudas dar-

se-á após a emissão da nota fiscal de venda 

pelo produtor ou pelo reembalador e tem 

por objetivo garantir o cumprimento da 

legislação 

segue 



armazenar as mudas de forma a manter a 

individualidade dos lotes, em local adequado à 

manutenção de seus padrões de qualidade e à 

preservação de sua identificação original 

 

manter os padrões de qualidade da muda 

 

manter a identificação original da muda 

 

comercializar mudas em embalagens oriundas do 

produtor ou reembalador 

Comerciante de Mudas 
Obrigações 

segue 



Decreto 5.153/2004 

Art. 56. São de responsabilidade do produtor de mudas as 

seguintes garantias: 
I - identificação da muda; 

II - identidade genética; e 

III - padrão de qualidade, até a entrega da muda ao detentor. 

 Parágrafo único. O reembalador de mudas é responsável pela 

manutenção das garantias de que trata o caput, bem como pelas 

alterações que realizar no ato da reembalagem, até sua entrega ao 

detentor. 

 

Art. 57. É de responsabilidade do detentor da muda: 
I - armazenamento adequado; 

II - padrão de qualidade; 

III - manutenção da identificação original; e 

IV - comprovação da origem da muda. 

 

segue 



Na comercialização, no transporte ou armazenamento, 

a muda deve estar identificada e acompanhada: 
 

  Nota Fiscal 

 nome, CNPJ ou CPF, endereço e no inscrição do produtor 
ou do reembalador no RENASEM 
 

 nome e endereço do comprador e 
 

 quantidade de mudas por espécie, cultivar e 
portaenxerto, quando houver, por lote 
 

 Atestado de Origem Genética ou Certificado de Muda ou 

Termo de Conformidade 

 

 Permissão de Trânsito de Vegetais (se exigido) 

Comercialização 

volta 



43. DOCUMENTOS DAS MUDAS 

segue 



 Atestado de Origem Genética 

 

  é o documento que, emitido por melhorista, 

garante a identidade genética da planta básica 

segue 



 

Certificado de Mudas 

   é o documento emitido pelo certificador e 

assinado pelo RT,  comprovante de que: 

  o lote de mudas certificadas ou 

  o material de propagação oriundo de: 

 Planta Matriz 

 Jardim Clonal 

 Borbulheira  

foi produzido de acordo com as normas e padrões de 

certificação estabelecidos 

segue 



 

 Termo de Conformidade 
 

   é o documento emitido pelo RT com o objetivo de 

atestar que: 

 a muda ou  

 o material de propagação não certificados, oriundos de: 

 Jardim Clonal 

 Borbulheira ou  

 planta fornecedora de material de multiplicação 

s/comprovação de origem genética 

foi produzido de acordo com as normas e padrões 

estabelecidos 

segue 



 o original do Boletim de Análise de Sementes 

ou de Mudas, do Atestado de Origem Genética, 

do Certificado de Sementes ou de Mudas e do 

Termo de Conformidade deverá permanecer 

em poder do produtor ou do reembalador à 

disposição da fiscalização 

 

 cópia dos documentos, com exceção do 

Boletim de Análise de Sementes ou de Mudas, 

deverá acompanhar a semente ou a muda 

durante a comercialização, o transporte e o 

armazenamento 

volta 



44. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

segue 



Processo Administrativo 

 constatada infração, adotar os seguintes 
procedimentos: 

 

 lavratura do auto de infração  peça inicial do 

processo administrativo 

 

 prazo de 15 dias p/defesa  contados do 
recebimento do A.I. 

 

  juntar aos autos do processo, quando for o caso, a 
defesa  

 

 apreciação da defesa prévia pela autoridade 
competente  no prazo de 10 dias úteis 

segue 



 

 lavratura, pela autoridade competente, do 
Termo de Revelia, depois de decorrido o 
prazo de quinze dias  se não houver 
apresentação de defesa prévia pelo autuado 

 

  designação do relator, pela autoridade 
competente  elaborar o relatório com 
base nos fatos contidos nos autos, em 10 
dias 

 

 julgamento do processo pela autoridade 
competente de 1ª instância 

 
 intimar da decisão o autuado  15 dias 

(contados do recebimento da intimação) 
p/interposição de recurso 

segue 



 

  recebimento do recurso, quando for o caso, 

dirigido à autoridade que proferiu a decisão  se 

não o reconsiderar no prazo de 5 dias, 

encaminhá-lo à autoridade superior para 

julgamento 
 

 recebimento dos autos do processo pela 

autoridade superior, que designará relator para 

elaborar previamente parecer técnico  15 dias 
 

  julgamento do recurso pela autoridade superior, 

após a manifestação prevista no item anterior  

15 dias 

segue 



 

 

 

 

  encaminhar os autos do processo à autoridade 

que proferiu o julgamento em 1ª instância 

cientificar o autuado 

 

 encaminhar os autos do processo p/inscrição e 

cobrança executiva, no caso de aplicação da 

penalidade de multa, quando esta não for 

recolhida dentro do prazo legal 

segue 



 quando a defesa ou o recurso for encaminhado 

por via postal, será considerada a data da 

postagem, para efeito de contagem de prazo 

 

 

 no caso de infrator com domicílio indefinido, 

inacessível aos correios, ou quando da recusa 

de recebimento, a intimação deverá ser 

procedida por meio de edital, publicado em 

órgão oficial de imprensa ou em jornal de 

grande circulação 

segue 



  se a infração constituir crime, contravenção, 

lesão à Fazenda Pública ou ao consumidor  

autoridade fiscalizadora representará ao órgão 

competente, p/apuração das responsabilidades 

penal e civil cabíveis 

 

 os prazos começam a correr a partir da data da 

cientificação oficial, excluindo-se da contagem o 

dia do começo e incluindo-se o do vencimento 
 

considera-se prorrogado o prazo até o 1º dia 

útil seguinte, se o vencimento cair em dia 

em que não houver expediente, ou este for 

encerrado antes da hora normal 

volta 



 
 

VOLTAR 



































Amostragem 

deverá ser feita utilizando-se os seguintes 

instrumentos: 

 calador ou amostrador do tipo duplo 

 calador ou amostrador do tipo simples ou 

amostrador Nobbe 

ou 

 por meio da amostragem manual (p/ sementes que 

não deslizam facilmente) 
 

 não é permitido o uso do calador ou amostrador 

“ladrão“ ou “furador“ - comprimento até 25 cm 
 

 



http://sistemasweb.agricultura.gov.br/renasem 









Responsável Técnico 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/renasem 







Art. 16 Decr 5153/04 

Art. 16. O Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento poderá 

autorizar, observado o 

interesse público e desde que 

não cause prejuízo à 

agricultura nacional, a 

inscrição no RNC de espécie 

ou de cultivar de domínio 

público que não apresentem 

origem genética comprovada, 

sem o cumprimento das 

exigências de mantenedor. 







Anexo XXX – requerimento: 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR DE SEMENTES 

NOME: 

CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO NO RENASEM Nº: 

END: 

MUNICÍPIO/UF: CEP: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

NOME: CREA Nº/Visto: 

CPF: CREDENCIAMENTO NO RENASEM Nº: 

END.: 

Tel: E-mail: 

MUNICÍPIO/UF: CEP.: 

Data do início do termo de compromisso:              /          /             

 

O Produtor acima identificado, em cumprimento ao que determina a legislação vigente, 

requer a inscrição de seu(s) campo(s) de produção de sementes, anexando para tal: 

I) Relação de Campos para Produção de Sementes, com as respectivas coordenadas 

geodésicas; 

II) roteiro detalhado de acesso à propriedade onde estão localizados os campos de produção; 

III) comprovante de recolhimento da taxa correspondente; 

IV) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao projeto técnico; 

V) comprovação da origem do material de propagação, mediante: 

a) nota fiscal em nome do produtor ou do cooperante, quando adquirido de terceiros;  

b) atestado de origem genética (para a categoria genética); certificado de semente (para 

as categorias básica e certificadas) ou termo de conformidade  (para a categoria de semente S1); 

c) laudo técnico elaborado por grupo designado pela Comissão de Sementes e Mudas – 

CSM para material de propagação sem origem genética comprovada. 

VI) autorização do detentor dos direitos da propriedade intelectual da cultivar, no caso de 

cultivar protegida no Brasil; e 

VII) contrato com certificador, quando for o caso. 

 

- Endereço (com roteiro de acesso) do local onde os demais documentos ficarão disponíveis ao 

órgão de fiscalização, quando estes forem mantidos fora da propriedade sede do processo de 

produção: 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

 

 - UF,  de  de   

 

 

 

 

Produtor  Responsável. Técnico 
 

REQ INSCR CAMPO 



Anexo XXXI - RELAÇÃO DE CAMPOS PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES 

Produtor  Inscrição no RENASEM nº  
        

Espécie  Categoria a produzir  Área Total ( ha )  Safra  
 

IDENTIFICAÇÃO DOS CAMPOS 

Coordenadas 

Geodésicas (X º Y ‘ Z”  
Nº do 

Campo 
Latitude Longitude 

Nome do Cooperante 
Nome da 

Propriedade 

Município/ 

UF 
Cultivar 

Área 

(ha) 

Data do 

Plantio 

Estimativa 

de Produção 
(t) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Observações: 
 

DADOS DO MATERIAL DE REPRODUÇÃO 

Atestado de 

Origem Genética 

Certificado 

de Sementes 

Termo de 

Conformidade 
Nota Fiscal 

 

Nº do 

Campo 
Cultivar/li

nhagem 
Categoria Lote Nº 

Quantidade 

(kg) 
No Data No Data No Data No Data Inscr Renasem 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Observações: 

LOCAL E DATA :   
identificação e assinatura 

PARA USO DO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

Considerando o disposto nas Normas para Produção, Comercialização e Utilização de Sementes:       LOCAL E DATA : 
 

  Homologo a inscrição dos campos de números:  
    

  Denego a inscrição dos campos de números:                                                                                                                        identificação e assinatura do fiscal 
    

REL CAMPOS 



Anexo XXXV 
 

LAUDO DE VISTORIA Nº  ......................... 
 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome: CREA Nº: 

CPF: Credenciamento no Renasem nº: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR E DO CAMPO DE PRODUÇÃO 

NOME: 

CNPJ/CPF: Inscrição no Renasem nº: 

Cooperante:  

Endereço do local de vistoria:  

Município/UF:  Safra: 

No do campo:  Espécie:  Cultivar:  Categoria:  
 

 
Fase da cultura 

 
Área (ha) 

Espécie ou cultivar 
do plantio anterior 

 
Data do plantio 

Data provável da 
colheita 

Produção 
estimada (t) 

      

 

 
Isolamento 

Densidade populacional 
(plantas/m2) 

No de sub-
amostras 

No de plantas/sub- 
amostra 

    

  Adequado  Inadequado    
    

 

Sub-amostras Fatores de contaminação 

A B C D E F SOMA 

Plantas atípicas         

Plantas de outras espécies 
cultivadas 

       

Plantas nocivas toleradas        

Plantas nocivas proibidas        

Outros        
 

Incidência de pragas e doenças: 

Tratamento recomendado: 

 

 Aprovado  (ha)   Condenado  (ha)   Revistoria  (ha) 
 

Não conformidades encontradas nas demais etapas de produção, inclusive beneficiamento e 
armazenamento: 

 
 

 

Medidas corretivas a serem adotadas: 

 
 

 
 , de  de  

 
 

assinatura do responsável técnico 

 
Ciente,  de  de  

 

assinatura do cooperante ou produtor 
 

voltar 



comerciante 

Anexo IX 

 
Senhor 

 /  : 
(autoridade competente na unidade da federação) 

 

O abaixo assinado requer a inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM 

como comerciante e para tanto apresenta os seguintes dados, informações e documentação em 

anexo: 
 

 sementes das espécies: 
 

  

  
 

 mudas das espécies: 
 

  

  
 

Nome ou Razão Social:  

CNPJ / CPF:  IE:  

Endereço:  

Município/UF:  CEP:  

Fone:  Fax:  

Endereço eletrônico:  
 

Endereço para correspondência:  

Município/UF:  CEP:  

Fone:  Fax:  

Endereço eletrônico:  
      

Anexos: 

1 - comprovante de pagamento da taxa correspondente; 

2 - cópia do contrato social registrado na junta comercial ou equivalente, quando pessoa jurídica, 

constando a atividade de comerciante de sementes ou de mudas; 

3 - cópia do CNPJ ou CPF; 

4- cópia da inscrição estadual ou equivalente, quando for o caso; e 

5 - declaração do interessado de que está adimplente junto ao MAPA. 
 

O requerente se compromete a comunicar qualquer alteração nos dados fornecidos, no prazo 

máximo de trinta dias de sua ocorrência. 
 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

 ,  de  de  

 

 

 

 
Identificação e assinatura do requerente ou representante legal 

 



LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 Lei no 10.711, de 05/08/2003 

 Decreto no 5.153, de 23/07/2004 

 IN MAPA no 36, de 28/12/2004 - Taxas 

 IN MAPA no 9, de 2/06/2005 – Normas Sementes 

 IN MAPA no 17, de 8/09/2005 - altera IN 9 

 IN MAPA no 15, de 12/07/2005 – Modelos Fiscais 

 IN MAPA no 24, de 16/12/2005 – Normas Mudas 

 IN MAPA no 30, de 22/08/06 - Altera IN 24 

 IN MAPA no 25, de 16/12/2005 – Padrões Grandes Culturas 

 Port. MAPA no 111, de 20/04/2006 – Regimento CSM 

 IN MAPA no 11, de 16/05/06 – Beneficiamento de Algodão 

 IN MAPA no 48, de 21/12/2006 - Armazenamento de Batata 

 IN MAPA no 50, de 29/12/06 – Importação e  Exportação 

 IN 42 DE 2009 – Inscrição na UF localização do campo 

 IN 33 de 2010 =Padrões forrageiras Clima Temperado 

 

 

volta 



 ANEXO XXIX 
 

MAPA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES 
 

Produtor:  Inscrição no RENASEM nº.:  

Espécie:  Categoria:  Safra:  Trimestre/ano:  

 
 
 

Cultivar UF 

Área acumulada na safra (ha) Produção acumulada na safra (t) 

Plantada Aprovada Bruta Beneficiada Aprovada 

Distribuição acumulada (t) 
Saldo 

(t) 
Comercializada Plantio 

Próprio 
Outras 

destinações Na UF Outra UF Exportada 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Total            

 
 
 

Local/Data:    

   Assinatura e identificação do Produtor 

 


