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Temas Abordados

• Nova Estrutura do Departamento de 
Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas

• Legislação aplicada ao Sistema Nacional de 
Sementes e Mudas – SNSM 

• Instrução Normativa para estabelecer as 
Normas para a Produção e a 
Comercialização de Sementes e Mudas de 
Espécies Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas e os seus padrões 
de sementes



Nova Estrutura do Departamento

Decreto nº 9.667, de 02 de janeiro de 2019



Estrutura da CGSM e  Fiscalização

Departamento de 
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Insumos Agrícolas
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*Incluindo Fiscalização de Sementes e Mudas GM



Legislação aplicada ao SNSM e a 
Olerícolas

• Lei n° 10.711, de 5 de agosto de 2003.

• Sistema Nacional de Sementes e Mudas – SNSM.

• O Objetivo do SNSM é garantir a identidade e a qualidade do material de

multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e

utilizado em todo o território nacional.

• Decreto n° 5.153, de 23 de julho de 2004.

• Instrução Normativa nº 9, de 2 de junho de 2005. 

• Instrução Normativa nº 24, de 16 de dezembro de 2005.

• Portaria nº 457, de 18 de dezembro de 1986.

• http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-

agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/legislacao

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/legislacao


Proposta de IN para Olerícolas

• Proposta de Instrução Normativa para estabelecer as Normas para a 
Produção e a Comercialização de Sementes e Mudas de Espécies 
Olerícolas, Condimentares, Medicinais e Aromáticas e os seus padrões de 
sementes.

• Processo nº 21000.041403/2019-05, em análise jurídica pelo MAPA.

• Revoga a Portaria nº 457, de 18 de dezembro de 1986, a partir de 31 de 
março de 2020.

• Promove significativas simplificações nos processos para inscrição da 
produção de mudas e informação de seus resultados (mapas de produção 
e comercialização de mudas).

• Traz esclarecimentos sobre processos de embalagem, reembalagem, 
armazenamento e análise de sementes.

• Simplifica o Termo de Conformidade de Sementes. 



IN para Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas

• Normas para a Produção e a Comercialização de Sementes e Mudas
de Espécies Olerícolas, Condimentares, Medicinais e Aromáticas.

• Padrões de sementes.

• As espécies medicinais de que trata a norma são as constantes dos
padrões de sementes (evitar conflito com a IN nº 17/2017).

• Os novos padrões serão aplicados a partir de a partir de 31 de março
de 2020.

• Formulários específicos: Declaração de Produção Estimada de Mudas
de Espécies Olerícolas, Condimentares, Medicinais e Aromáticas; Relatório
Anual de Produção e Comercialização de Mudas de Espécies
Olerícolas, Condimentares, Medicinais e Aromáticas; Termo de
Conformidade de Sementes de Espécies Olerícolas, Condimentares,
Medicinais e Aromáticas; Termo Aditivo; e Termo Aditivo para
Tratamento de Sementes e/ou Mudança de Tamanho de
Embalagem de Sementes de Espécies Olerícolas, Condimentares,
Medicinais e Aromáticas.



Mudas de Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas

• Simplificação da inscrição da produção de mudas: anualmente, mediante
Declaração de Produção Estimada de Mudas de Espécies Olerícolas,
Condimentares, Medicinais e Aromáticas.

– Na primeira inscrição do viveiro, até 15 dias após a instalação; ou

– Anualmente, até 31 de março, para os demais casos.

• A declaração deve ser acompanhada do roteiro de acesso, na primeira
vez ou quando houver mudança de endereço; autorização do titular da
proteção, quando for o caso; contrato com o certificador, quando for
o caso; comprovante de recolhimento da taxa.

• Prevê a possibilidade de regularização do viveiro cuja inscrição está fora
do prazo, sem prejuízo de penalidade, mediante apresentação de
documentos – laudo do RT e demais exigências para inscrição da produção
de mudas.

• Quando solicitado, o produtor deve comprovar a origem das sementes ou
material de propagação vegetativa, em quantidade compatível com as
mudas produzidas ou em produção.



Mudas de Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas

• Simplificação do mapa de produção e comercialização de mudas:
anualmente, mediante Relatório Anual de Produção e
Comercialização de Mudas de Espécies Olerícolas, Condimentares,
Medicinais e Aromáticas.

– Anualmente, até 31 de março do ano seguinte à produção.

• Os documentos emitidos para as mudas produzidas (NF, AOG, CM, TC,
TA, BA, Laudos de Vistoria, etc.) devem ficar à disposição da
fiscalização por 5 anos.

• Quando a produção de mudas é destinada exclusivamente à
instalação de campos de produção de sementes, o viveiro está
dispensado de inscrição.

– Para o transporte, Nota Fiscal em que conste a seguinte observação: "mudas
produzidas e destinadas exclusivamente à instalação de campos de produção
de sementes”.



Sementes de Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas

• Opção de fazer constar na embalagem das sementes, de forma
legível, o Termo de Conformidade de Sementes de Espécies
Olerícolas, Condimentares, Medicinais e Aromáticas com os seguintes
dizeres: “Atesto que este lote de sementes atende às normas
nacionais vigentes, Responsável Técnico RENASEM n.º [nº do
RENASEM do RT]”.

– Nessa opção, o documento devidamente preenchido e assinado
pelo RT, deverá ficar à disposição da fiscalização com o
produtor ou o reembalador, conforme o caso.

– O produtor ou o reembalador de sementes deverá
disponibilizar a cópia do documento devidamente preenchido e
assinado pelo RT, ao adquirente das sementes, quando
solicitado.



Sementes de Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas

• Os lotes de sementes, armazenadas em embalagens não
destinadas ao consumidor final, poderão ser amostrados e
analisados para fins de controle de qualidade ou de revalidação
do teste de germinação ou de viabilidade, com emissão de BAS,
sem limitação do número de BAS emitidos, desde que o resultado
do teste de germinação atenda aos padrões estabelecidos para
espécie.

• A cada emissão de BAS, deverá ser emitido o Termo Aditivo, no
novo modelo, devidamente preenchido e assinado pelo RT,
mantido à disposição da fiscalização, em poder do produtor ou
do reembalador de sementes, conforme o caso.



Sementes de Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas

• O produtor ou o reembalador poderá realizar o tratamento ou a
mudança de tamanho de embalagem de lotes ou partes de
lotes de sementes para os quais já foi emitido o Termo de
Conformidade de Sementes, por meio da emissão de Termo
Aditivo para Tratamento de Sementes e/ou Mudança de
Tamanho de Embalagem de Espécies Olerícolas, Condimentares,
Medicinais e Aromáticas, assinado pelo RT do produtor ou do
reembalador, conforme o caso.

• Ao Termo de Conformidade de Sementes, nos casos de tratamento ou
alteração do tamanho da embalagem, será juntado termo aditivo
acima, com os dados do tratamento e a nova forma de
representatividade do lote ou parte do lote, conforme o caso,
mantido à disposição da fiscalização com o produtor ou o
reembalador de sementes, conforme o caso.



Sementes de Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas

• As sementes importadas em embalagem que
caracterize acondicionamento ordinário de
sementes, não destinadas ao consumidor final,
poderão ser acondicionadas nas embalagens
destinadas à comercialização.

• Esse processo de acondicionamento em embalagem
destinada ao consumidor final não constitui
reembalagem para os efeitos destas Normas,
dispensando-se o uso da expressão “semente
reembalada” e da identificação como
reembalador.



Sementes de Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas

• Conceito de sementes de uso domiciliar: aquelas de uso exclusivo
para cultivo doméstico e acondicionadas em embalagens
herméticas que contenham no máximo 10 gramas.

• Na embalagem dessas sementes deverão constar os seguintes
dizeres: “Semente exclusiva para cultivo doméstico”.

• Para fins de inscrição no RENASEM, o comerciante que comercializa
exclusivamente sementes de uso domiciliar poderá apresentar a
cópia do CNPJ em que conste o CNAE secundário de comércio
de insumos agropecuários ou de sementes, em substituição à
exigência de cópia do contrato social ou documento equivalente
registrado na junta comercial, quando pessoa jurídica, constando a
atividade de comerciante de sementes.



Disposições Gerais da 
Norma Específica

• O processo de certificação de sementes e de mudas de
espécies olerícolas, condimentares, medicinais e aromáticas
atenderá ao disposto nas normas gerais para produção,
comercialização e utilização de sementes e de mudas.

• Os dispositivos e anexos da IN nº 9, de 2 de junho de 2005, da
IN nº 24, de 16 de dezembro de 2005, e da IN nº 25, de 27 de
junho de 2017, serão aplicados complementarmente a norma
específica.

• A Portaria nº 457, de 18 de dezembro de 1986, que
estabelece padrões para sementes de espécies olerícolas, ficará
revogada a partir de 31 de março de 2020.



• Status: Aguardando análise jurídica para publicação.

• Minuta da IN específica: Disponível para consulta.

• Objetivos Gerais:

– garantia de identidade e qualidade do material de

propagação produzido e disponibilizado;

– adequar os dispositivos legais para esse grupo de espécies

vegetais, que não estão adequadamente contemplados na

IN nº 9/2005 e na IN nº 24/2005;

– atualizar os padrões de sementes para tais espécies,

mediante a revogação da Portaria nº 457, de 18 de

dezembro de 1986, a partir de 31 de março de 2020.

IN para Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas

Minuta IN Normas e Padrões de Olerícolas - 19-06-2019 - Final.pdf


• Essas espécies apresentam particularidades em seu processo de

produção e comercialização que não são compatíveis com as normas

gerais para produção e comercialização de sementes e mudas atualmente

vigentes.

• Padrões estão ultrapassados e não contemplam todas as categorias de

sementes estabelecidas pela Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 e seu

Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004.

• Entre os objetivos específicos, podemos mencionar:

– Criar mecanismos que possibilitem a efetiva inscrição da produção de mudas, e

que contribuam para a regularização do segmento.

– Possibilitar a efetiva informação da produção final e comercialização de mudas,

contribuindo para a manutenção da rastreabilidade.

– Simplificar procedimentos, diminuir a burocracia e eliminar a duplicidade de

processos e pontos de controle.

IN para Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas



• Entre os objetivos específicos, podemos mencionar:

– Criar mecanismos que possibilitem a efetiva inscrição da produção de mudas, e

que contribuam para a regularização do segmento.

– Possibilitar a efetiva informação da produção final e comercialização de mudas,

contribuindo para a manutenção da rastreabilidade.

– Simplificar procedimentos, diminuir a burocracia e eliminar a duplicidade de

processos e pontos de controle.

– Garantir a manutenção da rastreabilidade dos lotes de sementes produzidos ou

reembalados.

– Racionalizar a emissão de documentos.

– Esclarecer pontos omissos nas normas gerais que não contemplam as

particularidades dessas espécies.

– Diminuir a interferência do órgão regulador em questões de cunho mercadológico.

– Adequação da norma vigente à realidade do setor produtivo.

IN para Olerícolas, Condimentares, 
Medicinais e Aromáticas



Virgínia Arantes Ferreira Carpi
Coordenadora-Geral de Sementes e Mudas

virginia.carpi@agricultura.gov.br; csm@agricultura.gov.br
(61) 3218-2163

Obrigada!


